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 هاي پرداخت محیط طبیعیمنظر روستایی و جلوه

 
  

  *حسن تقوائیسید        

  22/12/1391                                                                                                                                                  قاله:تاریخ دریافت م
  22/02/1392                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
 ژهیـ وهو ب یعیطب طیمح يهاتیقابل انیم نیدارند. درا یو فرهنگ اقوام و دانش بوم یطیمح يهااز ارزش انتیدر ص ینقش مهم روستاها
توانـد  یموضوع مـ  نیا یاست. براساس مطالعات، بررس تیبا اهم اریبس یعیعناصر طب یبر بعض هیبا تک ییپرداخت منظر روستا یچگونگ

 طیدر شرا یعیدوام عناصر طب یحفظ تعادل در بوم و چگونگ يهایژگیو یارائه دهنده برخ زیمنظر و ن یشناس ومب يهاجنبه یبرخ نیمب
   .باشد یزندگ یفیک يهانهیزم یمیخاص اقل

 بـر   هیـ بـا تک  ییمنظـر روسـتا   هـاي بررسی ماهیت و معرفی ویژگی نهیانجام شده در زم يهاپژوهش جیاز نتا یمقاله ارائه بخش نیا هدف
ها در مورد چگونگی اسکان پرسش نیترمهم زین نهیزم نیمنظراست. در ا يمعمار دگاهیاز د یخاص بوم طیو شرا یعیطب طیهاي محجنبه
   .است یعیطب طیمح يهاو ارزش ییدر ساختار منظر روستا یبوم شناس يهاجلوه ،یطیمح يداریو پا

 رانیدرا ییهاي خاص روستااز سکونتگاه یبعض یدانیم يها یبررس زیروستا و ن نهیمعتبر در زم یتون تخصصکار، مطالعه منابع و م روش
منظـر   تیـ در هو یاجتمـاع  يو باورهـا  ییایـ جغراف طیبـوم، شـرا    تیجهان بوده است. در این مورد با توجه به اهم يکشورها یو  برخ
 عـت ینوطب"يکرهـا یبـه رو  بنـابراین روسـتا اهمیـت داشـته اسـت.      یعیطب طیپرداخت بستر زمین و نقش عناصر مح یچگونگ ،ییروستا

در پرداخت  یبوم يالگوها یو بازشناس يادیبن يمطالعه ها ،يموجب مستند ساز ،يداریپا میو درك مفاه يکه ضمن کل نگر يا"انهیگرا
ارزشمند  قیفرد و مصادهمنحصر ب یبوم ستیز يهانهیزم لیبه دل ران،یدر مورد ا ژهیوهتوجه ب نیتوجه شد. ا  زین ،اندشده ییمنظر روستا

  است.  تیبسیار با اهم ،يرینظیر گرم و خشک تا کو ییایدر مناطق خاص جغراف داریپا يهاسکونتگاه
 يهاو ارزش یعیطب يها تیاز قابل يمنددر بهره  ،مردم ییمحیطی و بوم گرا یمهم دانش ضمن گاهیها نشان دهنده جایبررسبدین ترتیب 

هـاي منظـر   ویژگـی  نتایج پژوهش نیز ارائه دهنـده بافت آن است.  رامونیباز پ يمنظور اسکان روستا و پرداخت منظر و فضاهافرهنگی به
هاي توان محیط طبیعی و اسکان، فضاي جغرافیایی روستا، اقتصاد و معیشت دیدگاه هاي صاحبنظران از جنبه وبرخی تعریف ها  ،روستایی
بعضی  با تکیه بر مصادیق سکونتگاه روستایی از جمله خرانق ، میمند و الکاس، عنوان نمونه موردي نیزبهفرهنگی است. منظر  يهاو جلوه
  ي مهم نیز هست.برخی آموزه هااست که ارائه دهنده از دیدگاه معماري منظر تبیین شده  هانمنظر روستایی آ هايویژگی

 
  .بومی، پایداري، منظر فرهنگی، معماري منظر، محیط طبیعی روستا، منظر روستایی، دانش واژگان کلیدي:

  
   h-taghvaei@sbu.ac.ir  .استادیار و مدیر گروه معماري منظر دانشگاه شهید بهشتی  *
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   مقدمه 
 بــه عقیــده بســیاري از صــاحبنظران، اســاس بیشــتر

ثر از باورهـا و  أ، متـ با محـیط  لتعامرویکردهاي انسان در 
و رونـد   هـاي بـوم  ، ارزشطبیعـت  هایش نسبت بهتجربه

تسـري نتـایج    سـت. تغییرات آن در تاریخ تمدن بوده و ه
 اوهنـر  نیـز   هـاي انسـان و  فعالیت بخشی از هبتعامل  این

  و » معمـاري « چـارچوب بهتر در زمین که در  اسکانبراي 
، در موارد زیادي نیز نشـان  است رخ داده» معماري منظر«

 »پایـداري  «  ، »طبیعت مداري « هاي گوناگوندهنده جنبه
اي در کنـار بعضـی رویکردهـ   » دانش ضمنی محیطـی « و 

هاي محیط و مخرب محیط زیست و بی توجهی به ارزش
این نکتـه در حـالی مطـرح اسـت کـه      . بوم و منظر است

از »  معمـاري منظـر  «و آثار آن و در ادامه » منظر«معماري 
ها و زبان مشترك میـان انسـان و طبیعـت و    جمله واسطه

هـاي  محیط بـراي زنـدگی و ادامـه حیـات در سـکونتگاه     
همچنـین، حـوزه عمـل، از قلمروهـاي     انـد.  انسانی بـوده 

ــا جزئــی تــرین اشــکال و احجــام را در بیشــتر   طبیعــی ت
ها و فضاهاي شهري و روسـتایی در برگرفتـه و   سکونتگاه

مخصوصا در جوامع سنتی ، ادراك محیط ، لـذت زیبـایی   
هـاي فطـري در   و طبیعت دوسـتی از جملـه خصوصـیت   

  اند.شمار آمدهپرداخت منظر به
هـاي محـیط و   سویی به دلیـل ویژگـی  بدین ترتیب از 

منظـر در سـطح    هاي معمـاري منظر، گستردگی دامنۀ فعالیت
کشورهاي پیشـرفته و درحـال پیشـرفت جهـان و از سـوي      
دیگر، رویکردهاي بوم گـرا و پـژوهش هـاي بـوم شناسـی      

هـاي محیطـی و طبیعـی    منظر در کنار شناخت بهتر ویژگـی 
حیطی روستاها هاي مفضاهاي شهري و روستایی، به ویژگی

  هـاي منظـر روسـتایی اهمیـت بـیش از گذشـته داده       و زمینه
هـاي  شود. این اهمیت به دلیل حفظ سیما و منظر، ارزشمی

محیطی و عناصر طبیعی روستاها و همزمان توسـعه کیفـی و   

تکیـه تـوان طبیعـی،     شدت مهارشـده بافـت روسـتایی بـا    به
  است.   نیازهاي معیشت و پایداري زیستی

در  ال در بسـیاري از کشـورها و مخصوصـاً   براي مث
کشــورهاي اروپــایی، صــیانت از محــیط طبیعــی و منظــر 
روستایی یک اصل مهم تلقی شده است کـه براسـاس آن   

هاي ارزیابی منظر و دستورالعمل"ها و تدوین نیز پژوهش
هـا و مراجـع ذیـربط انجـام     توسط مؤسسه 1 "آثار بصري
و مقررات حفاظـت  . همچنین توجه به قوانین 2شده است

  کیـــد زیـــاد بـــرأاز محـــیط زیســـت و منظـــر و نیـــز ت
هــاي ارزیــابی در هــر دو زمینــه شــهري و  دســتورالعمل 

شـرح زیـر   توان در قالب برخی دالیـل بـه  روستایی را می
 )9: 1385برشمرد: (طبیبیان، 

  

 دهد؛بخش اساسی منابع طبیعی پایه را تشکیل می 
   باسـتانی و   اي، آثـار و مسـتندات  به مثابـه گنجینـه

 دهد؛تاریخی را در خود جاي می
 جایگاه زیست گیاهان و همینطور انسان هاست؛ 
 هـاي عـاطفی،   اي است که واکـنش به مانند گنجینه

جهد و به کیفیت فرهنگی و معنوي انسان از آن بیرون می
 بخشد؛زندگی شهري و روستایی غنا می

  .منبعی ارزشمند براي بازآفرینی است  
با توجه بـه رویکـرد اغلـب مطالعـات     براین اساس، 

هـاي شـهري، هـدف ایـن مقالـه بررسـی       منظر به حـوزه 
ــایج  "منظــر روســتایی"هــاي ویژگــی ــه برخــی نت و  ارائ

مطالعات و پژوهش انجام شده در زمینه شرایط محیطی و 
کید بر  منظر و سیماي محیط اسـت.  أفضاي روستایی با ت

ته شده سـاختار  هاي شناخدراین مورد نیز با تکیه بر جنبه
هـاي نظـري و   منظر (اعم از شـهري و روسـتایی)، زمینـه   
هاي پایـداري و  عملی بوم شناسی در معماري منظر، جنبه

در رونـد تکـوین و توسـعه     "دانش ضمنی محیطـی "نیز 
  مطرح شده است:  هافرضاین روستاها، 
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  هافرض
هاي محیطی اواسط قرن بیستم در کشورهاي جنبش

ویـژه تجـارب بـوم    هاي محلی و بهیتپیشرفته ، درك هو
هاي هشتاد و نود میالدي تـاکنون،  پیامـدهاي   گرایی دهه

ریـزي و  هـاي گونـاگون برنامـه   مثبت فراوانـی در حـوزه  
طراحی منظر روستایی داشته است. دراین میـان شـناخت   

ــق بررســی   ارزش ــی روســتاها از طری هــاي محــیط طبیع
هـا در  آن هاي جغرافیـایی و تـوان محـیط و نقـش    ویژگی

پایداري زیستی روستا امکان پذیر است. بدین ترتیب یک 
فرض مهم آن است که محیط طبیعی و مکان هـر روسـتا   

فـردي بـراي تشـخص    ههاي منحصر بتوان بالقوه و ارزش
 منظر و هویت منظر روستایی دارد. 

هـاي  فرض دوم آن است که به کمک بررسی مؤلفـه 
هـاي روسـتایی و   اهپایداري و دیر زیستی برخی سـکونتگ 

  نـزد مـردم روسـتا     "دانش ضـمنی محیطـی  "نیز شناخت 
اصول پرداخت منظـر روسـتایی و   "توان به چارچوب می

 دست یافت.    "هاي آنآموزه
  هاي پژوهش پرسش

بر اساس هدف این مقاله و با توجه به ارائـه برخـی   
هـا  هاي انجام شده در زمینه شناخت ویژگینتایج پژوهش

هـاي  نظر روستایی بررسی و پاسخ به پرسـش و ساختار م
 زیر مد نظر قرار گرفت:

 هـاي  ها و تعریف منظر روستایی از جنبهویژگی
 اسکان و فضاي جغرافیایی چیست؟

     نقش محیط طبیعی در سـاختار منظـر روسـتایی
 چگونه است؟

 هـاي دانـش ضـمنی محیطـی و پرداخـت      آموزه
  م است؟منظر روستایی براي معماري و معماري منظر کدا

 روش پژوهش
بــا توجــه بــه اهمیــت  بــوم، شــرایط جغرافیــایی و  
باورهاي اجتماعی در هویت منظـر روسـتایی، چگـونگی    

پرداخت بستر زمین و نقش عناصر محیط طبیعی روستا با 
هاي میـدانی  تأکید بر مطالعات تخصصی روستا و بررسی

 -نوطبیعـت "ایران صورت گرفـت و بـه رویکردهـاي    در
ه ضمن کل نگري و درك مفـاهیم پایـداري،   اي ک"گرایانه

موجب مستند سازي، مطالعـه هـاي بنیـادي و بازشناسـی     
انـد، نیـز   الگوهاي بومی در پرداخت منظر روستایی شـده 

ویـژه در مـورد ایـران و بـه دلیـل      توجه شد. این توجه به
فرد و مصادیق ارزشمند ههاي زیست بومی منحصر بزمینه

اطق خـاص جغرافیـایی نظیـر    هاي پایدار در منـ سکونتگاه
گرم و خشک تا کویري بسـیار بـا اهمیـت اسـت. بـدین      
ترتیب روش کار پژوهش ترکیبـی از روش هـاي مطالعـه    

م بـا روش توصـیفی/   أکتابخانه اي و بررسی اسـنادي تـو  
  تحلیلی است. 

  

بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه هـدف، انجـام واژه         
ــون تخصصــی و    شناســی محــیط و منظــر و بررســی مت

هـاي بـومی   لعات موردي با محوریت شناخت ویژگیمطا
و محیطــی روســتایی ضــرورت داشــته اســت. همچنــین  

ویژه هاي منظر روستایی، بهشناخت ماهیت و خصوصیت
هـاي  در مورد مطالعـه میـدانی و اسـنادي مصـادیق اقلـیم     

خاص نظیر گـرم و خشـک در انتخـاب روش توصـیفی/     
 هــاي اهتحلیلــی و در مــواردي نیــز تطبیــق برخــی دیــدگ

 زیر اثر زیادي داشته است:   
هاي اصـلی منظـر   در زمینه شناخت مفهوم و مؤلفه 

هاي بلند مـدت  روستایی این مقاله متکی به نتایج پژوهش
طراحی منظـر بـومگرا در   «نگارنده از جمله رساله دکتراي 

و پایـان نامـه   » مناطق گرم و خشک ایران: الگـوي واحـه  
از  ییمنظـر روسـتا   یعـ یطب يهـا  جلـوه « کارشناسی ارشد

در زمینه شـناخت سـاختار منظـر،     »منظر يمعمار دگاهید
است و  "دانش ضمنی محیطی"هاي منظر بومی و ویژگی

ــا ت  ــز ب ــواردي نی ــدانی بعضــی  أدر م ــه می ــر مطالع ــد ب کی
هاي روستایی ایران و جهان انجام شـده اسـت.   سکونتگاه
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طور مشخص تبیـین و ارائـه عناصـر اصـلی و سـاختار      به
ر روستایی (با تأکید بر ایران) بیش از همـه بـر نتـایج    منظ

ابیانه، سـادیان   اسنادي روستاهاي خرانق، -مطالعه میدانی
و مرق در ایران، هـاهوي در کـره جنـوبی و نیـز مطالعـه      
  اسنادي روستاي الکـاس در عربسـتان و کولیتـا در ایتالیـا     

هـاي روسـتایی بـوم گـرا، پایـدار و بـا       عنوان سکونتگاهبه
هاي مکـان و فضـاي جغرافیـایی شـاخص اسـتوار      زشار

است. همچنین در ادامـه بـراي تبیـین سـه جنبـه محـیط       
طبیعی، اقتصاد و معیشت و نیز فرهنگ و منظـر فرهنگـی   
در منظر روستایی، مصادیق دیگـري بـا محوریـت نمونـه     

اند. در این زمینـه نیـز شـرایط    موردي خرانق معرفی شده
فضاي جغرافیایی، مقیاس،  خاص اقلیمی و بومی، اسکان،

قدمت و پایداري و در نهایت شکل بافت و توسعه منظـر  
هاي گزینش مصـادیق هسـتند. در مطالعـه    از جمله مالك

هــاي تــاریخی، معیشــت، مصــادیق نیــز بــه نقــش زمینــه
هاي ممتاز منظر ویژه جلوههچگونگی پایداري محیطی و ب

 و محیط طبیعی در معرفـی منظـر روسـتایی توجـه شـده     
هاي متفاوت است. در این مورد، انتخاب مصادیق در اقلیم

کید بیشتر بر اهمیت نقـش محـیط   أآگاهانه و براي ت کامالً
طبیعی در منظر روسـتایی بـوده اسـت. نکتـه مهـم آنکـه       

هاي دانشگاهی و درایران و با وجود سابقه طوالنی فعالیت
اي در حوزه روستا، مطالعـات تخصصـی مـوردي و    حرفه

و » منظـر روسـتایی  «هاي محیطی، در مورد ارزشمتمرکز 
پرداخت آن از دیدگاه معماري منظر انجـام نشـده اسـت.    

درآمدي بر "البته در معدودي از آثار مرتبط ازجمله کتاب 
) بـه   1378:30(زرگـر، "شناخت معماري روسـتایی ایـران  

نقش تعیین کننده چشم انـداز در شـکل کلـی سـکونتگاه     
نیـز در برخـی پـژوهش هـاي     روستایی و معمـاري آن و  

) و 1388)، (آتشـین بـار،  1383خر از جملـه (تقـوائی،   أمت
هاي طبیعـی و منظـر روسـتایی    ) به ویژگی1390(رضایی،

 اشاره شده است. 

  اهمیت محیط طبیعی و منظر روستا 
نـازك   هیـ الها و تعریف هـا، متخصصـان   در لغت نامه

ا، شـامل هـو   کـه کره  ستیز یعنیآن  يها بانیو پشت اتیح
 طیمحــــ را خــــاك، آب و موجــــودات زنــــده اســــت

)environment ( را  نیکه کـره زمـ   يجومحیط و  .نامندمی
از حد اشـعه فـرابنفش در    شیحاصل از تابش ب يهاانیاز ز

ـ  ریرا امکان پـذ  اتیدارد و ح یامان م  همچنـین سـازد.   یم
ـ و غ یسـت یمجموعـه عوامـل ز  ی بـه  عـ یطب ستیز طیمح  ری

ـ  یکه بر زنـدگ شود می گفته) یکیزیوفی(ب یستیز گونـه   کی
ـ ( رندیپذیم ریثأگذارند و از آن تیم ریثأت  ،و همکـاران  نیرام

 طیبـا محـ   عـت یتفـاوت طب  دراین مورد، ).321-319: 1389
 ،یعـ یشامل مجموعه عوامل طباولی است که  نیدر ا ستیز
در نظـر گرفتـه    شـود کـه منحصـراً   یم یستیز ریو غ یستیز
 بـرهم   سـت یز طیمحـ یعنـی   یدومـ کـه   یشوند، در حالیم

  شود.    یم را شامل عتیان انسان و طبیم يهاکنش
از سوي دیگر، مفاهیم منظر و آنچـه کـه بـیش از       

بـر   ،ریزي کـاربرد دارد نیـز  همه در متون طراحی و برنامه
تصویر یا تصاویري از سیماي محیط طبیعی، جلوه زمـین  

 نهایتـاً  ناظر از محیط بـاز مرئـی و   پرسپکتیو عمومیو نیز 
مکـان خـاص   سیماي عمومی یـک  تا محدود چشم انداز 
  اي وعهـمجم نـبیم» منظر«همچنین  .کید داردأت جغرافیایی

اي نیز زمینـه  وباورها فرهنگ،  هاي ادراك محیط،جلوه از
 را  حیـات  هـاي جلـوه  و هـا، الگوهـا  شکل  انواع  کهاست 

 از بخشی عنوانبه عالوه، منظربه  .3است  داده  درخود جاي
انسـان در   هـاي فعالیـت  زمینـه  کـه  شودمی تعریف محیط

بیــرون کالبــدهاي معمــاري و درفضــاهاي بــاز شــهري و 
 تحت و هم اـبدو واژه  مواردي نیز هر در .است روستایی

 نیـز مفـاهیم   زمـانی  و محـیط بیـان شـده    و منظـر  عنوان
 یعنـی  محـیط  به همین جهت نیز ادراك متفاوتی هستند.

حـواس اسـت.    از استفاده با پیرامون هايگیویژ از آگاهی
منظـر باشـد    به مثابه تواندموقعی می در این شرایط محیط
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مخزومـی و   بـه گفتـه  درك کننـد. اگرچـه    را آن مردم که
 هـایی تفاوت ،باید پذیرفت که در ادراك )1999پونگتی (

 عنوان نمـاد به چه آن از هاانسان شناختها و آگاهی میان
دارد. این نکته درحالی اسـت   دهند وجودانجام می سازي

سسه مدیریت و ؤم"که در برخی تعاریف همچون تعریف
عنوان محـیط خـارجی   ، منظر به4"ارزیابی زیست محیطی

دربرگیرنده اطرافمان معنی شده است. محیطی کـه شـامل   
هـاي  محیطهاي روستایی، شهرها و شهرك هـا یـا حومـه   

  )9: 1385(طبیبیان، شهري است.
ساختار  ،و منظر طیمح تیشناخت ماهساس، براین ا

روابـط  چگـونگی  و  دهیـ چیپ ينـدها یدرك فراها و نیز آن
ریـزي و  برنامـه ها از جملـه اهـداف مهـم    آن ياجزا انیم

و معماري، طراحـی شـهري    يهارشته طراحی محیطی در
در مــورد  ژهیــوهموضــوع بــ نیــمنظــر اســت. ا يمعمــار

هـاي  زیرسـاخت هـاي آن،  اکوسیستم روسـتا و خـرداقلیم  
ثر در ساختار محیط و ؤمعیشت، کشاورزي و دامپروري م

و تعامالت  دهیچیپ يثر از رفتارهاأمتویژه همنظر روستا و ب
 تیـ از اهمدر آن هـا   کیـ موجـود اکولوژ  يهـا نظام انیم
و  -کیـ اکولوژ يهـا  نظـام  اریـ برخوردار است. ز يشتریب

در  -ن که به انسان و معیشت مربـوط اسـت  بخش عمده آ
و  رامـون یپ یعیطبمحیط  هاي زیادي درعین حال با مؤلفه

هاي خود نیز درون فضاهاي روستایی درهم تنیده و جلوه
  دهد.را در ساختار منظر روستا نشان می

  

بر حاکم  يهاسمیها و مکانندیشناخت فرابررسی و 
محیط طبیعی روستا و عوامل ساختار منظر روستایی (کـه  

ـ  هـایی خـاص   هرمورد ویژگی فـرد خـود را   هو منحصـر ب
محیط و  ياجزا انیروابط م تیدرك ماه دارد)، مخصوصاً

سـازو کـار    یاز چگـونگ  یمناسـب  افتیتواند رهیم منظر
  در نتیجـه نیـز    ،فـراهم آورد را  دهیـ چیپ هـاي چنـین نظـام  

ریـزي و رویکردهـاي   یند پژوهش، برنامـه اتواند در فرمی
تـا پرداخـت   هاي آمایش سرزمین طراحی و نیز در مقیاس

فضاهاي بـاز و توسـعه منظـر شـهري و منظـر روسـتایی       
کاربرد سازنده داشته باشد. همچنـین در زمینـه کاربردهـا    
بیش از همه نیازمنـد ثبـت و ارزیـابی داده هـاي محلـی،      

ویژه با تأکید بر ساختار عوامل کلیدي توسعه روستایی به"
هـاي معیشـت و   ) ، جلـوه 24: 1389(زنجـانی،   "جمعیت

ها روستایی و سکونتگاه استقرارهاي اصلی ایی زمینهشناس
  عوامل سازنده منظر آن هستیم. 
هاي طبیعـی و منظـر و بـه    براي مثال از جنبه ارزش

هــا و منــاظر دلیــل اهمیــت حفاظــت و نگهــداري محــیط
ــه ــه  طبیعــی، ب ــایی ک ــژه در کشــورهاي پیشــرفته اروپ وی

مرتبط نده بخش مهمی از مناظر فرهنگی و طبیعی ردربردا
، سـیر تحـوالت سـیما و منظـر فرهنگـی      5با روستاهاست

سـرزمین، بسـیار مـدون و دربردارنـده اطالعـات غنــی و      
بســیاري از قــوانین و مقــررات بــراي صــیانت از عناصــر 
طبیعی، مرمت منظر و آثار بصري محیط است. در نتیجـه  

، 1990و اوایـل دهـه    1980بـل، در اواخـر دهـه     گفته به
بندي مناطق با توجه براي ارزیابی و طبقههایی ایده مجدداً

ــه    ــر ب ــیات منظ ــواع خصوص ــه ان ــتفاده در  ب ــور اس منظ
ریزي مورد توجه قرار ها و راهبردهاي برنامهسیاستگذاري

گرفت. براساس چنین رویکردهایی ابزارهاي مفیدي براي 
ـ  مدیریت و برنامه وجـود آمـد و برخـی از    هریزي منظـر ب

هـاي منظـر و   سـتفاده از داده هاي پیشنهادي نیز بـا ا روش
جغرافیایی توان آن را دارنـد کـه میـان     -اطالعات زیستی

الگوهاي فرهنگی و اکولوژیکی پیوند برقرار سازند. (بـل،  
1382 :18( 

  
  منظر  اسکان روستا و عوامل سازنده

هـا از جملـه   و جامعه انسانی آن ها بیشتر سکونتگاه 
  ها و کلیـه صیتهاي روستایی، با توجه به خصوسکونتگاه

عوامل درونی و برونی خود نظیـر مکـان طبیعـی، فضـاي     
ــه    ــومی ک ــاي ب ــردم و ارزش ه ــاي م ــایی، باوره جغرافی
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هــاي درتعامــل بــا هــم هســتند، در کنــار بعضــی ویژگــی
فرد و منظر خـاص خـود را   ههاي منحصر بمشترك، جلوه

دارند. در این مورد اشـاره شـد کـه منظـر روسـتایی نیـز       
معــرف مجموعـه عوامــل طبیعـی و انســان   دربردارنـده و  

هـایی اسـت کـه در گـرو هـم و      ساخت و جلوه فعالیـت 
جا که هر روستا، براي زنـدگی   اند. همچنین از آنیکپارچه

ها و معیشت او شکل گرفته  عنوان بستر فعالیت انسان و به
است، به جز در مواردخاص، عامل انسـانی نقـش مهمـی    

هاي محیطی و فرهنگـی  در کالبد، ساختار فیزیکی و جلوه
  کند.   ایفا می

در مقیاس ایران نیز اینگونه است، بـراي مثـال و در   
یک نگاه کلی اغلب روستاها در منـاطق مختلـف اجـزاي    

ترین مشخصه تمایز هر روسـتا در  ساده "یکسان دارند و 
 (آتشـین بـار،   "هاسـت کالبد، شکل و مصالح سـاخت آن 

1388 :32(  
ــار  ــاري، معم ــدگاه معم ــا،  از دی ــر و جغرافی ي منظ

بسیاري از متخصصـان، نقـش تعیـین کننـده مکـان هـاي       
ــکل    ــی را در ش ــرایط اقلیم ــاص و ش ــی خ ــري طبیع   گی

هاي معماري بومی منـاطق روسـتایی و نیـز مکـان     ویژگی
هـا   سازي، طراحی کالبدي بومی و توسعه بافت سکونتگاه

)، 6: 1391)، (سـرتیپی پـور،   29:  88، اند ( زرگـر  پذیرفته
و  (Bell, 1999: 2-3) )،25: 1390بـاز و جلیلیـان،   (طاه

). بــراي مثــال و بــه نقــل از زرگــر 67: 1374(دولفــوس، 
کننـده مـواد    )، برخی متخصصـان بـه نقـش تعیـین    1388(

نظـام    شـوند، گروهـی بـه    اي که در محیط یافت می اولیه
مین امنیت کل جامعه روسـتا در  اجتماعی و نیاز مبرم به تأ

اي از متخصصان نوع معیشت و  نیز عده مقابل بیگانگان و
اقتصاد را عامل اصلی و اساسی در شکل کلی سـکونتگاه  

  دانند.  روستایی می
منظــر "همچنــین بعضــی متخصصــان معتقدنــد کــه 

اي بـر شـکل کلـی     کننده انداز، نقش تعیین عمومی و چشم

هاي روستایی و معمـاري آن دارد. در جوامـع    گاه سکونت
یت این مـوارد از طریـق وابسـتگی    روستایی و بومی، اهم

افراد این جامعه بـه زمـین مـدلل شـده اسـت. وابسـتگی       
هـاي دقیقـی را موجـب شـده و در      نگري خاصی که آینده

ها زمین مسکونی از زمـین زراعـی و    نگري پرتو این آینده
هـا روي زمـین مخصوصـی     تولیدي متمایز گشته و خانـه 

نداز طبیعت باشـد.  ا اند که ناظر بر تمام چشم استقرار یافته
انـداز و سـیماي    هـا، ثبـات چشـم    نگـري  حاصل این آینده

عمومی روسـتا اسـت. در مقابـل کلیـه عناصـر و عوامـل       
هـاي   مادي، عامل فرهنگ وجـود دارد. روابـط و فعالیـت   

ثیر أبندد و آن را تحت ت اجتماعی بر کالبد روستا نقش می
  ).30: 88(زرگر، "دهد خود قرار می

توانـد بـه گونـه    رح شـده مـی  مجموعه عوامـل مطـ  
مشترك و با نقش کلیدي و محوري یک یا چنـد عامـل و   
الگوي طبیعی بر اسکان، شکل گیـري و توسـعه بافـت و    
منظر روستا اثر گذار باشد. بـه بیـان دیگـر ، روسـتا یـک      

یک از عوامـل شـمرده     واحد است و هیچ  کلیت و پدیده
کـه  مهم آن طور مستقل عمل نماید. نکته تواند بهشده نمی

محیط و «به دلیل مقیاس و خصوصیت هاي شناخته شده 
و در مورد برخی الگوهاي طبیعـی، نقـش   » شرایط اقلیمی

یـابی روسـتا تـا     کلیدي این عوامل از زمان اسکان و مکان
وسازهاي پس از تشـکیل آن انکـار    توسعه منظر و ساخت

ویژه آنکه محیط و شـرایط طبیعـی برخـی    به ناپذیر است.
هـاي  هاي خاص ، همواره زمینه الزم بـراي فعالیـت  مکان

  خاص اقتصادي و معیشـت تـا امنیـت و تشـکیل جامعـه     
روستایی را فراهم ساخته است. جامعه انسانی روسـتا کـه   
براساس تجارب و دانش ضمنی محیطی خود و بـا تکیـه   

ریـزي و  بر توان محیط و بوم به استفاده از زمـین، برنامـه  
مکـان   ویژه آب،اصلی طبیعی و به مدیریت کاربرد عناصر

ــازي و تأ ــر ارزش س ــد ب ــازي   کی ــتر س ــر، بس ــاي منظ   ه
هـاي  هاي سکونت و معیشت، تثبیـت زیرسـاخت  فعالیت
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هاي انتقال آب و معـابر   کید بر شبکهمصنوع با تأطبیعی و 
ها  ضمن توجـه بـه نیازهـاي    اقدام نموده است. این اقدام

ترك مـردم و  زمان حال و آینـده و براسـاس اهـداف مشـ    
ــه   ــود، ب ــانی موج ــه انس ــوان جامع ــابع ت ــدت ت ــا و ش ه

 )2) و (ت.1اند.(ت.هاي محیط بوده محدودیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

هــا و در مقیــاس ایــران و از جنبــه پایــداري آبــادي
هاي روستایی، معلوم شده که مکان روستا، بستر سکونتگاه

اخت و ساز و چگونگی هاي سهاي انسانی، روشفعالیت
توسعه بافت نیز با توجه بـه الگوهـاي طبیعـی و سـاختار     

(سـرتیپی   "در انس و الفت بلند مـدت بـا محـیط   "منظر، 
انـد.  صورت یکپارچـه و درهـم تنیـده   ) و به6: 1391پور، 

ثر آن  نیــز در ؤچنـین یکپـارچگی و مجموعـه عوامـل مـ     
. این هاي جامعه انسانی روستاستتعامل با باورها و سنت

نکته از جنبه ماندگاري چشمگیر عناصر فرهنگی کهن تـا  
زمان حاضر نیز در خور توجه است. براي مثـال روسـتاي   

هـا و مراسـم،   هاي گوناگون فناوري، آئـین میمند در زمینه
معماري و خانه سازي و دیگر صـورت هـاي فرهنگـی و    

هـاي  نیز داشتن شرایط ویژه اقلیمـی و طبیعـی و از جنبـه   
  آن در منظر فرهنگی ایران شـناخته شـده اسـت.     پایداري

ـ   قولی چنین ویژگیبه فـردي از سـاخت   ههـاي منحصـر ب
مکان، چگونگی پایداري و ساخت منظر، خـود از جملـه   
معیارهاي گزینش این نوع روستاها و آثار آن ها براي تک 

ها و ثبث در میـراث فرهنگـی اسـت. (شهشـهانی،     نگاري
مصـادیق موجـود، بیشـتر بـر     سفانه در اغلب أ:ز) مت1384

عوامل محیط مصنوع و کمتر به اهمیت جغرافیاي طبیعـی  
هـاي  دربردارنده منظر طبیعی؛ روح مکان و تـوان و ارزش 

ویژه در مورد روستاها و شهرهاي با قدمت ذاتی محیط، به
 )3زیاد تأکید شده است. (ت.

کند که کید میأدر مقیاس بزرگ تر نیز سایمون بل ت
ها، کونت در یک ناحیه، ایجاد کشتزارها، جادهمردم با س"

اي سـاختند، بـه گونـه   هایی که میطرح روستاها و شهرك
دادند، ناخودآگاه منظر را براي تطابق با اهدافشان تغییر می

هرچند این امکان نیز وجود داشت از اینکه در حال خلـق  
  )12: 1382(بل،  "آگاه نباشند. الگو هستند، کامالً

  
  

.  اسکان روستاي خرانق در موقعیت خاص طبیعـی و  1ت
  .اي پایداراقلیمی به مثابه الگوي واحه

 (منبع:آرشیو نگارنده)

 Colletta di(  .  روســـتاي کولیتـــا در ایتالیـــا2ت

Castelbianco متفاوت آن  ی کامالً) ، مقایسه منظر روستای
با خرانـق از جنبـه تـوان محـیط در خـور توجـه اسـت.        

  )wikipedia(منبع:
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شولتس با تأکید بیشتر بر مکـان و منظـر و   همچنین 
هـاي  تأثیر چشم انـدازهاي طبیعـی در هویـت سـکونتگاه    

شهري و روستایی، معتقد است که منظـر بـه منزلـه بسـتر      
سـاخت عمـل    -هـاي انسـان  اي گسترده براي مکانزمینه

گیـرد و بـه جهـت    ها را در بر میکند. منظر، این مکانمی
  طبیعـی را نیـز در بـر    » درون هـاي «هـا،  آن» سـازي آماده«

که بـه  » هاي معنی دارمکان«عنوان ها را بهگیرد: وي آنمی
  هـاي سـاختاري نیـز ویـژه شـناخته      علت داشتن ویژگـی 

  )        73: 1388دهد. (شولتس، اند، شرح میشده
  دهــد کــه هــاي دیگــر نشــان مــیبررســی همچنــین

ت امکانـات و شـرایط   صورت طبیعی و تا پیش از اثـرا به
زندگی مدرن و پسامدرن، شرایط ویـژه طبیعـی، مکـان و    
منظر روستا نقش تعیین کننده در اسکان  و روند توسـعه  

ثر از ؤروستا داشته است. همچنین در تعامل کلیه عوامل م
جمله منظـر و سـاختار عناصـر محـیط طبیعـی و انسـان       

وعـه  ساخت آن، نیازها و  اهداف انسانی نیز در یک مجم
همگرا و متحد محقق شده است. نتیجه چنـین همگرایـی   

ویـژه  نیز نوعی پایداري محیطی، اجتماعی و اقتصادي ، به
ماندگاري فرهنگی است که در موارد زیـادي دربردارنـده   

هاي پرداخت هاي پیدا و پنهان مکان، منظر و روشارزش
  محیط است. 

ــر   ــد اســت در مطالعــه منظ ــده معتق ــابراین نگارن بن
هاي ذاتی مکان طبیعی ستایی، شناخت ماهیت و ارزشرو

و ساختار منظر نقش تعیین کننده دارد. در مـوارد زیـادي   
نیز که شرایط خاص اقلیمـی و جغرافیـاي طبیعـی حـاکم     

ها و بستر فعالیت هاي است، منظر عامل دربرگیرنده مکان
  انسانی در محـیط مصـنوع شـده اسـت. ایـن موضـوع را       

هـاي پایـدار روسـتایی ایـران     کونتگاهتوان در اغلب سمی
نظیر ابیانه، ماسوله، خرانق، میمند و حتـی برخـی شـهرها    
نظیر تفـت و سـمیرم فهمیـد. در برخـی مصـادیق دیگـر       

در کــره  )Hahoe(درجهــان از جملــه روســتاي هــاهوي  
توان به نقش بنیادي عناصر طبیعی و گستردگی جنوبی می

اي مثال موجب نـام  یا بسته بودن مناظري اشاره کرد که بر
انـد.  ها در ایران و جهـان شـده  گذاري مناطق و سکونتگاه

 )5) و (ت4(ت 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

میمند. . ارزش هاي مکان و خرد اقلیم روستاي 3ت    
  (منبع:آرشیو نگارنده) 

 

اصر سازنده منظر در روستاي سیادان در ایران . عن4ت
ــا ت ــوه.   أب ــه ک ــاهی و در دامن ــش گی ــر پوش ــد ب   کی

  (منبع:آرشیو نگارنده)
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هاي هاي بیابانی با سکونتگاهدر این مورد مقایسه واحه
هـاي سـاخت   اي نیز درخور توجـه اسـت. جنبـه   کوه پایه

نـار  هاي محیطی اسکان و معیشت در کمکان، مقر و جلوه
ساخت نیـز همگـی    -ساختارهاي پیچیده طبیعی و انسان

هـاي منظـر روسـتایی    ویژه ارزشمعرف هویت روستا، به
هستند. این موضوع در عـین حـال کـه در مقیـاس کـالن      

توانـد دربرگیرنـده   بخشی از محیط کالن است؛ خود مـی 
محیط کوچکتر و خرد اقلیم درون نیز باشد. شناخت ایـن  

هاي فرهنگی، محیطـی و  آن از جنبههاي ساختار و ارزش
هویت فضا و بافت و دراین مورد فضاي روستایی بسـیار  

  با اهمیت است. 
  

  هاي منظر روستاییویژگی
  کید بر محیط طبیعیأالف. منظر و فضاي روستایی با ت

ــوان در منظــر روســتایی، ویژگــی هــاي طبیعــی و ت
ــین کننــده دارد. معمــوالً   روســتاهــر  محیطــی نقــش تعی

هـاي  ، تکیـه بـر ارزش   طیمحـ  -انسـان  ل تعامـل  محصو
 طیسـاکنان آن بـه محـ    زیـ آم و بازتاب نگاه احتـرام طبیعی 
در  ایـن وضـعیت   و درونی اسـت. برآینـد    رامونیپطبیعی 

 »کیـ رگانا يمعمـار «با عنـوان   روستامعماري و  مطالعات
کـه   شـود ی پایداري محقـق مـی  زمانو نیز  شود یم معرفی

ي انسانی، توان محیطـی و  ها تیلتعامل فعامناسب  طیشرا
این نکتـه نشـان دهنـده     . فراهم شده باشد نیازهاي توسعه

اهمیت بیشتر محیط طبیعی و منظر روسـتا در مقایسـه بـا    
 یژگـ یو نیتـر  مهـم “به گفته سرتیپی پـور: شهر نیز هست. 
 سـازد  یمـ  زیمتمـا  يها را از منـاطق شـهر   روستاها که آن

که  يا است؛ به گونه آب و خاك عت،یبه طب شان یوابستگ
 نیـ در ارتباط با ا ،ها آن يو کالبد ياقتصاد ،ینظام اجتماع

  ) 5: 88پور، یپی(سرت.” ردیگ یو م  عوامل شکل گرفته
واحد است   دهیپدیک کلیت و ، روستا بدین ترتیب 

و نیـز  آن   سـازنده  يعوامل و اجزامجموعه که اي گونهبه
ط و سـازمان  هـاي بیرونـی ، سـیماي محـی    لفهؤمجموعه م

درایـن میـان،   . ستندین کیقابل تفکیکدیگر  ازدرونی آن  
عــالوه بــر اهمیــت محــیط و شــرایط طبیعــی، اقتصــاد و 
ــت،    ــتا، هوی ــاي روس ــر و فض ــاختار منظ ــت در س   معیش

هاي بومی و محلی نیز قابل هاي اجتماعی و ارزشویژگی
آنچـه از عنصـر بـه    ”به گفته علی الحسـابی:  توجه است. 

 یواحــد و مفهــوم یتیکالبــد روســتا، هــو ظــاهر متفــرق
سـنت سـکونت و    سـازد،  یمـ  یعموم یمشخص از زندگ

 یجمعـ  ياسـت کـه در فضـاها    انییروستا یستیز يالگو
  .)87ی،الحساب یعل“ ( ابدی یتبلور م

 انـداز  چشم“همچنین در زمینه ساختار کلی روستا، 
و نحوه برخورد  تیحاصل فعال(منظر روستایی)  ییروستا
 -یاجتمـاع  یطـ یعرصـه مح  کیـ در  ییروستا هايگروه

 يادانداز شامل دو بعد بنی چشم نیاست. ا نیمع ياقتصاد
اسـتقرار    کـه شـامل وسـعت، نحـوه     يظاهر است: چهره

 يکالبـد  هـاي یژگـ یو ریو سـا  یزراعـ  يهانها، زمیخانه
 يرپـذی  سـازمان  معـرف نحـوه   هک یدرون ختیاست و ر

 ییروستا هايهگرو ياقتصاد -یروابط و مناسبات اجتماع
بـر  جنبه مطـرح شـده   ) هر دو 328: 87ي، دیسع”( است.

در  ) Hahoe(. عناصر سازنده منظر روستاي هاهوي 5ت.
کره جنوبی کـه در فهرسـت آثـار جهـانی قـرارداردواز      
شرایط خاص مکان و رودخانه پیرامون برخوردار اسـت.   

  (منبع:آرشیو نگارنده)
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بـا   میو در ارتباط مسـتق  شوند یبر پا م یعیطب طیبستر مح
در این مورد به نظـر نگارنـده   هستند.  یطیمح هايیژگیو

جنبه اول مطرح شده از سوي سعیدي، با مفهوم ارائه شده 
تواند می منظر روستایی در این مقاله بسیار نزدیک است و

 انـداز روسـتایی   در چشمهاي آن نیز باشد. معرف ویژگی
ــاین ــار يروه  رد ياقتصــاد -یو اجتمــاع یخیمختلــف ت

 يرگیـ سـبب شـکل   یعـ یطب طیمحـ  يروهـا یبرخورد بـا ن 
زمـان   ی. در طشوند یم ژهیو هايدهیو سازمان هاتیفعال

هـا  از آن کیـ در هر  یراتییتغ نیز روهاین نیکنش متقابل ا
از  یکـ ی هـاي یدگیچیو هر چه قدرت و پ دآیمیوجود به
ـ  يگـر یباشـد، سـرعت تحـوالت د    تر شها بیآن  تـر  شیب

 نیـ روستا حاصل تعادل فعـال ا  داریاخواهد بود (حالت پ
  است). روهاین

 راتییـ تغ بـر  که از خارج روستا ییروهاین شرایط و 
 تواننـد  یمـ  آن اثـر گذارنـد،   یاسیو س دياقتصا ،یاجتماع

سبب تحـول   یطور کل و به یطیمنابع مح یسبب دگرگون
منظـر،   یدر بررسـ  بـه همـین دلیـل    شوند. ییمنظر روستا

سـاکنان هـر   دریافـت  . دارد ايژهیـ و تیـ اهم زیمخاطب ن
بـا   تمتفـاو بسیار  تواندیم ي خودروستا از عناصر روستا

 نیــا باشــد.از آن  زانریــبرنامــه ایــ نانیشهرنشــ افــتیدر
ـ ا هـاي  تفاوت موضوع واقعیت ـ  نهیشـ یو در پد نی  ،یذهن

 انییماندن روستا ی. باقآن حکایت دارد و انتظارات ازهاین
 هـاي گـی ژیو نیبـه همـ  نیـز  در روستا و حفظ و دوام آن 

 توجـه نیز  روستا اتیحفظ ح الزمه. دارد یتفاوت بستگم
  (همان) کان و حفظ عوامل آن است.م نیا هايارزش به

و نـق  واحه خرا يریگشکل مراحل مطالعه براي مثال
 يمایو سـ  یعـ یطب طیمطالعه محطریق از  آنمنظر بررسی 

ه روشنی نشان دهنده اهمیـت مـوارد مطـرح    آن ب یعموم
  :است شده

  
از نظــر  ییایـ خــاص جغراف طیمرحلـه اول، شـرا   در
 او همـراه بـ  وجـود آب   تاًیبستر و نها کیزی، فیتوپوگراف

 يریـ گشکل يبرا يمساعد طیشرا ط،یرطوبت مح شیافزا
فراهم  یدر مکان فعل یعیطب میخرد اقل ایبسته  ستمیاکوس

 اتیـ ح یعـ یثر از رونـد طب أمت تیوضع نیساخته است. ا
بسته موجود، بـه   ستمیدر اکوس یموجودات و چرخه توال

ـ   اتیـ و ح یزندگ يبرا يبهتر طیشرا  ژهیـ وهجانـداران، ب
عامـل را   نیتـر مهـم  انیم نیشده است. در ا لیانسان تبد

ـ  يها خاك همحدودخرانق و  لیمس توانیم ـ  یغن  یآبرفت
 شـده متمرکـز   یمحـدوده فعلـ  مکـان و  آن دانست که در 

ـ  طیامجموعـه بـا شـر    نیا است. خـرد در بردارنـده    میاقل
) 98: 1383(تقــوائی، هســت. زیــن یبــوم اهــانیپوشـش گ 

  )7) و (ت6(ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ت آن در اقلیم سخت حاشیه تصویر هوایی خرانق و موقعی .6ت
 کویر مرکزي ایران که مصداق واحه نیز هست.

 (منبع:آرشیو نگارنده)

خرد اقلیم ها در شکل گیري واحه و پایداري اهمیت . 7ت
ویژه گیاهان بومی در مکان هاي خـاص.  حیات گیاهان به

  منبع: آرشیو نگارنده)(
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 سـکونتگاه  ی واحـه و تـوال  يهـا در جلـوه  ن،یبنابرا
 نهیو  زم یعیعنصر طب نیترعنوان مهمهب خرانق، نقش آب

 يادیـ ز تیاهم یکیمهم اکولوژ ندیفرا نیا يآن برا يساز
از ( طیکـالن محـ   اسیـ در مق ژهیوهموضوع که ب نیدارد. ا
نمـود   منظـر  ي) و معمـار نیسـرزم  شیاسکان و آماجنبه 

منظــر و  يارکوچــک معمــ يهــااسیــدارد، در مق يادیــز
با توجه به نیز  ين شهرسبز درون و برو يفضاهای طراح

ــ     تیــاهم يجــانور اتیـ و ح یاهیــپوشـش گ  ،یمنـابع آب
  العاده دارد.فوق

و اثـرات مثبـت    یروند توالآگاهیم که  در این مورد
و  نیزمـ  ییایـ جغراف طیخواهد مانـد اگـر شـرا    داریآن پا

ـ   نیـ . اکندن رییتغ کبارهیبستر به  ارتبـاط   ژهیـ وهموضـوع ب
عامـل   ر سـکونتگاه و مقـ  یکیزیف تیبا محصور یمیمستق

 نیدارد. بـه همـ   یطـ یمح طیشرا تیو تثب میخرداقل جادیا
خرانــق در بعــد  احــهو یعــیبســتر طب تیعلــت محصــور

توانـد  یمـل در آن مـ  أو ت است تیاهم با یطیمح يداریپا
منظــر  یو طراحــ يمعمــار گونــاگون يهــااسیــمق يبــرا

 )  8(تآموزنده باشد. 
و  همچنین در مقیاس مناطق خاص گـرم و خشـک  

گسـترده و   يهـا با افق -ریو کو هاابانیکه با ب یمردم يبرا
ــنهایبــ ــا منــاظر نیــدر ا تی ــدگ يمنــاطق و ب    یبکــر زن
   دهیـ چیگرفتـه شـده و در لفـاف پ    انی، مناظر در مکنندیم
در  خرانـق  اي نظیـر واحههاي سکونتگاهوجود آمده در هب

 نـه یمشـابه، زم  قیمصاد گرید ادر عربستان یالکاس  ایران،
 یروحـ  شیآسـا  يدرخـور بـرا   تیـ فیبـا ک  ییساز فضاها

بـر   هیـ فـوق کـه بـا تک    يهـا یژگیاست. و تیو امن یروان
 يبـرا  ی مناسبو منظر بوم طیمح جادیبه ا یعیطب طیشرا

ـ  یستیسخت ز طیحضور انسان در شرا   نیمنجر شده ، مب
ایـن خصوصـیت   از  ی. آگاه6هست زین» پناهگاه بوم گرا «

سـاکنان   یسـت یهمز يمتمـاد  انیحاصل تجـارب سـال   هم
 يهـا بــرا از ســنت ياریو بسـ  یابــانیب يهـا  بــوم سـت یز

 نیـ هاسـت. ا آن انهیبه منظر بوم گرا یو شکل ده يداریپا
درس  يبـه معنـا   »یطـ یآموزش مح« مفهوم  نیموضوع مب

همـان   ختها در پرداافتهیآن  ریثأانسان از بوم و ت يآموز
 )9(ت )101: 1383(تقوائی،  .نیز هست و بوم طیمح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراین مورد ، هماهنگی ساخت محیط طبیعی و مسکونی 
  هاي معیشت اهمیت دارد.و نیز مدیریت منظر و جلوه

ـ    کیمنظر روستا از   یسو حاصل تعامـل عناصـر درون
و  افـت یدرآن در تعامل بـا نـاظر    گرید ییسو ازآن است و 

ـ  در نتیجـه . شـود  یمـ تعریف  ظـر را بـه   عناصـر من  تـوان  یم
و ادراك محـیط   یحسـ  يهـا  افـت یدر یی با توجه بهها گروه
  کرد.   يبند میتقسنیز 

پوشش گیاهان بومی در پناه شکاف هاي طبیعی در . 8ت
(سمت راست) و یک باغ محصـور مصـنوع در    خرانق

در عربستان کـه در تمـام   ) AlCkas( روستاي الکاس
  طول سال دیده می شوند.
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و خوانـایی   مواجهـه در  طور مشخص و براي مثـال به

ـ  یـدا آنچـه در آغـاز پ   یی،روستا سکونتگاه تصـویر   ،شـود یم
و مقـر خـود متـأثر از     روسـتا در بسـتر  آن از  کلی و شمایی

ـ موقع است. به همین دلیـل نیـز   رامونیپ طیمح  مکـان،  و تی
ــوه ــت هــا یگیهمســا هــاي فضــایی وجل   ي موجــود در باف

آسـمان و   اي متشکل از بسـتر زمـین،  عنوان نقش در زمینهبه
ـ منظـر اول سیلوئت (خط آسـمان) و   تواندمی ،افق روسـتا    هی
روسـتا  تـر منظـر   و ساختار روشن مایس درادامه .آیدشمار به

بـه   دنیدر سلسـله مراتـب رسـ   سـپس  . شـود مـی  بازخوانی
 يهـا  و جلـوه  کلـی هـا، بافـت    مراتـع، مـزارع و بـاغ     روستا،
و ترکیــب مصــالح عمــده ســاخت و هــا  ســاختمان يظـاهر 

کـه   تمرحلـه اسـ   نیدر ا".دشو یدرك مبرخی اجزاي منظر 
و گـاه عطـر حاصـل از     اهانیگ يشامه مخاطب با عطر و بو

ـ  ساکنان آشـنا   ژهیو يها تیفعال ـ . حشـود  یم و  یاهیـ گ اتی
و مخاطـب را در   نـوازد  یآهنگ منظر روسـتا را مـ   ي،جانور

 اتیـ سـاکنان توامـان ح   یاجتماع یزندگسپس، . ردیگ یبر م
روسـتا در ظـاهر    تیماه گونه نیو بد شود یگر م روستا جلوه

    .)54: 1390(رضایی،  "گردد یم داریآن پد
 انییهستند که روسـتا  يهمان عناصر واقعدر  ها نیا

تمـاس   ؛انـد  ها در ارتباط بـوده  روستا با آن شیدایاز روز پ
ی بـا مجموعـه   هماهنگ و اهانیخاك و آب و گ مستقیم با

هاي مدرن که تا پیش از اثرات زیرساختچه  و آن عناصر
ـ از ا شـده اسـت.    سـاخته و تجهیرات نوین  رو، منظـر   نی

 يهـا  نظام رییتغثر از شرایط محیطی، فرهنگی و متأروستا 
دچـار تحـول    انیسـال  ینـه تنهـا طـ    یو اجتمـاع  یاسیس
فصـول   اترییـ تغ بلکه این تغییرات در ترکیب بـا  شود یم

 یزمان يها در دوره و در گذار از شب و روز یسال و حت
 ،تیـ . در نهانیز متغییر و محسوس اسـت  تر کوچک اریبس
جلـوه یـا    ،خواهـد مانـد  همواره ثابـت  در مواردي چه  آن

در و  خـود  ژهیو تیبا هوکه است  یگاه ستیز هايجلوه
، متکـی بـه پایـداري عناصـر محـیط      تحوالت یتمام انیم

  . طبیعی و صفات ویژه منظر و باورهاي انسانی خود است
  کید بر اقتصاد و معیشت یی با تأمنظر روستاب. 

رویکردهاي تخصصی براي شناخت و مطالعه نقـش  
یـژه  وو بـه  روسـتا  محیط طبیعی توام با اقتصاد و معیشت

هاي بوم و منظر منتج از آن هـا در سـاختار کلـی و    ارزش
 دانـان  یتوسـط جغرافـ  چشم انداز هاي توسعه روسـتایی،  

ــوزدهم   ــرن ن ــا ق ــت. و در اروپ ــورت گرف ــدا  ص در ابت
ها و جنبه هاي مربـوط  مطالعات روستا و شناخت ویژگی

ویژگی محصوریت و شرایط بسـتر و نحـوه اسـکان     .9ت
خرانق و قلعه آن در مقایسه با روستاي الکـاس (اهمیـت   

ویژه مـدیریت  ههماهنگی محیط طبیعی و انسان ساخت و ب
 جلوه هاي بصري در منظر).
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در قالـب   گیري و توسـعه روسـتایی بیشـتر   به نحوه شکل
ــه  ــدگاهس ــده  دی ــرح ش ــت: مط ــت  اس ــه«نخس  مواجه

ی اسـت  ماقـو و ا ينژاد يهایژگیبراساس وو  »يساختار
 مواجهــه «دوم  .انــدآن را شــکل داده روســتاو منظــر کــه

براسـاس   اسـت کـه معمـوالً    ییبا منظر روستا »يعملکرد
 نیتـر مهـم در آن و  گرفته است شکل يزراعت و دامدار

ــوع  ــرموض ــرخش ب ــاچ ــالم يه ــد س ــول  تولی و محص
 »یباسـتان شناسـ   مواجهـه « ین جنبـه، سـوم  است.یندهافر

گذشـته   رمنظر روسـتا د گیري هاي شکلکه ویژگیاست 
هـاي موجـود   غالب دوره  يعملکرد طیشرا تاکنون و نیز
  )  18: 1390(رضایی، . کند یرا منعکس م

گیـري  هاي شکلموجود، در زمینه يها افتهیبراساس 
منظـر  ثر در آن و نیز توسعه سـاختار و  ؤروستا و عوامل م
 تیـ از اهمپررنگ تـر و   يعملکرد هايروستا، نقش جنبه

ي هـا جنبـه بر  اگرچه متخصصان ؛استبرخوردار  ياژهیو
محلی و که توسط مردم  کیسمبول دیگري از جمله موارد

 ینفـ  هـا را کید دارند و آنأنیز ت استوجود آمده به یبوم
  .کنندینم

اقتصـادي جوامـع    -متناسب با روند توسعه اجتمـاعی 
)، سـتم یدوم قـرن ب    مـه یدر نطور عمـده  انسانی در جهان (به

روستا ها با تأکیـد بـر   منظر  لیتحلمطالعه و  گریدهاي روش
هــاي اقتصــادي و تولیــدي   چگــونگی معیشــت و ارزش 

ـ . در اانـد روستایی مطرح شده هـایی چـون   مؤلفـه  مـورد  نی
ـ و برداشـت محصـول اهم   یسودده و بـر   دارد يا  ژهیـ و تی
بسیار تعیین کننده است و به طراحـی  مالکان  آن نقشاساس 
 براي مثـال . و چگونگی منظر آن نیز تسري یافته استمزارع 

ـ از ا افـت؛ ی شیبه شدت افزا يور  بهره، ستمیدر قرن ب رو  نی
نیـز  آن  جـه ینتدر و یافته  استخدام کارگران در مزارع کاهش

و  و مـزارع کشـاورزي   در سـاختار روسـتا   یاساسـ  راتییتغ
در ادامه با کـاهش شـدید   . وجود آمده استبهمنظر  همچنین

ـ ها تغ  آن یتیجمع بیترک نیز ییروستا یتراکم نواح ـ ی ریی  هافت

. افـزایش یافتـه اسـت    ینیشهر نش -و روستا ینیو حومه نش
این نکته به روشنی اثرات فرهنگی ناشی از نزدیکـی شـهر و   

هـاي منظـر و تغییـرات    روستا بر شکل توسعه و خصوصیت
  دهد.طبیعی را نشان میمحیط 

ویژه در جوامـع غربـی/ اروپـایی میانـه     براي مثال به
 ياعتقـاد  یسـنت  يبـه کشـاورز   دیمالکان جدقرن بیستم، 
را بـا   ینـدگ بکـر بودنـد و ز   عتیها عاشق طب  نداشتند، آن

 گـر ید ییدوسـت داشـتند. از سـو    شیهـا   یدگیـ چیتمام پ
شـده   ییاکه تازه وارد مناطق روسـت  ها  نیشهر نش -روستا

خواهان زیرساخت هاي اجتماعی و عمومی نظیـر  بودند، 
 يفضـا  ازمندین يها  تیفعال گریو د يورزش، باز اتامکان
و همـاهنگی عمـومی   توافـق   بـه ایـن جهـت   . اندبودهباز 

ساکنان روسـتا   انیمنظر مطلوب م همانند گذشته در زمینه
   .ه استوجود نداشتنیز 

و فرهنگـی و نیـز    در زمینه تأثیر تغییرات اجتمـاعی 
هاي اقتصادي بـر چگـونگی توسـعه بافـت و منظـر      جنبه

) Annie Antoine(یینیآنتـو  یآنـ روستایی، بررسی هـاي  

غـرب فرانسـه    ییمنـاظر روسـتا   ي در موردمورخ فرانسو
 يهــا  نقشــه یبررســبــه کمــک او  درخــور توجــه اســت.

را به عنوان  ها نیپرچ زانیو م یژگیو ،ها  نیزم يبند  میتقس
براســاس مــورد مطالعــه قــرار داد.  نیزمــ يکــاربر  نهنشــا

 یـی گرا  عـت یکه دوران طب 19و  18در قرون مطالعات وي 
ثروتمنـد شـدن محسـوب     يتنهـا راه بـرا   يزبود، کشاور

نیـز  اقتصـاددانان و کشـاورزان    یاصـل    فهیپس وظ شد؛  یم
یـک   يبرا جهیبود. در نت يکردن کشاورز تر  یهرچه منطق

بـود کـه ثـروت را     يمنظـر  بـا، یمنظر ز ،اناآشنگر   مشاهده
 بخـش  نیبـاتر یاسـاس مزرعـه ز   نیو بر همـ  داد  ینشان م
ـ ا جـا  نیبود؛ اما در ا یعیطبمحیط   دگاهیـ بـا د  دگاهیـ د نی

(مرتـع)   زرعی لم نیدهقان، زم يدهقانان متفاوت است. برا
و هـر دو   دهنـد   یم لیکل را تشک کیو مزرع دو قطعه از 

 بخـش دو  نیـ او ا يد. بـرا هسـتن  سـتم یس کیـ از  بخشی
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 شانیها  نیبا پرچ یزراع يها  نیهم هستند. زم کننده  لیتکم
 اریدر اخت نیرچپ دونکه ب رندیقرار گ یدر کنار مراتع دیبا

متفـاوت، بـه دو    یزراعـ  ستمیدو س نیعموم قرار دارند. ا
در  ها  نیپرچ زانی. مشود  یمتفاوت منجر م ییمایمنظر با س

بود. منظـر   يو دامدار يحجم کشاورزمناطق نشان از  نیا
 تیـ واقع کی ،یو اجتماع یبستر قانون چنیندر  ییروستا

 يبـرا  ینییآنتـو  یآن   انهیبرخورد عملکردگرا بود. کینامید
ــپ یدرك چگــونگ و تحــول منظــر  يریــگ  شــکل ش،یدای

 تیـ تنهـا فعال  يکه زراعت و دامـدار  یدر مناطق ییروستا
  ت. اسحساب آمده بهمناسب  یاست، روش

  در مجموع با توجه بـه اهمیـت منـاطق روسـتایی و     
هـا از جملـه   هاي طبیعی و اقتصادي آنویژه زیرساختبه

هاي کشـاورزي و مـزارع، جنگـل و سـاحل، منظـر      زمین
روستایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتـه و دیگـر   

   هاي فرهنگی و اجتماعی نیز مطرح شده است.زمینه
هاي اقتصادي مؤثر بر منظر هدر مورد معیشت و جنب

روستایی و در مقیاس جهان مثال هاي زیادي وجود دارد. 
در بیشتر روستاهاي ایران، کشاورزي، باغداري ، دامـداري  

حساب آمده و دامپروري از جمله منابع اصلی اقتصادي به
توان جلوه هاي بصـري و منـاظر   است. به همین دلیل می

کرد. حتی در مناطق گـرم   فردي را مطرحهمنحصر ب کامالً
هاي و خشک تا کویري نیز اینگونه است و برخی ویژگی

هاي معیشت متأثر از دانش طبیعی، محیط مصنوع و جلوه
   بومی نقش مهمی در جلوه هاي منظر روستایی دارند.

و منطبق بـا تـوان    یسنت کامالً يکشاورز"براي مثال 
هسـت ،  مردم خرانـق بـوده و    شهیپ نیتر یکه اصل یبوم

عامـل حفـظ    نیتـر مهـم ،  یعـ یعالوه بر ساخت منظر طب
 یدر منظر عمومبدین ترتیب،  )10(تخرانق است. تیکل

و چشـم   هـا نیزمـ  ز،یـ بـوم ن  ستیز نیا یعیطب يمایو س
و  يعامــل سرســبز نی، عمــده تــر يکشــاورز يانــدازها

 ينهـا یزم نیفـرد بـودن منظـر هسـتند. همچنـ     همنحصر بـ 

و به کمک  یعیمشخص طب خرانق، در محدوده يکشاورز
ــه زم  يســاز وارهیــد ــهی، تراســها و ســطوح مختلــف؛ ب  ن

 لیمصنوع همچـون قلعـه تبـد    صرعنا گرید يبرا ییخوانا
در اغلب فصـول سـال    باًیمجموعه که تقر نیشده است. ا

آورد، از چنـد  یم دیرا پد يزیو خاطره انگ بایز يهاجلوه
 انیـ مهـا،  و شکل کرت هندسه : دیجویعامل مهم سود م

 یعـ یطب يهانشانه یبرخ ،آب، لبه تراسها يهايراهها، جو
ــچــون درخــت  ــد یپســت ای ــايبلن ــوع  يه کوچــک، تن

در منظر،  یعیمختلف طب يو رنگها يمحصوالت کشاورز
ــدر ا ــم نی ــدازه و مق  انی ــودن ان ــکوچــک ب ــ اسی  یبرخ

اندازه  یو حت یانار، پسته، گوجه فرنگ ژهیوهمحصوالت ب
 اریبسـ  گـر، یموارد مشابه در مناطق د با سهیتار پنبه در مقا

  )  1383:95(تقوائی،  "جالب توجه است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در اروپــا و در کشــور اتــریش، منطقــه هالشــتات    
)Hallstatt(     و منظر روستایی و سـاحلی آن درخـور توجـه

و  بـا یز یعـ ینمونه برجسته از منظـر طب  کیمنطقه  نیااست. 
 يممتـاز بـرا   ايگسترده است کـه عـالوه بـر داشـتن جنبـه     

ـ از فعال یشواهد اساس يحاوپژوهشی،  یمطالعات علم -تی

هاي کشاورزي و باغ هـاي کوچـک در   جلوه .10ت
  و اهمیت آن در منظر این روستا. زمینه قلعه خرانق
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ـ انسان ياقتصاد هاي  یو بـه شـکل   کپارچـه یکـل   کها در ی
ــت.  ــگ اسـ ــی هماهنـ ــر فرهنگـ ــن منظـ  Cultural( ایـ

Landscape (   بـا   اریبسـ   خیتـار  درعین حال نشـان دهنـده
  )  11(ت. 7استخراج نمک استو  ياقتصاد اي از نظرسابقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معـادن نمـک همـواره بـر همـه      بر اساس مطالعات، 
 رگـذار یتأث ، هنرها و حتی معماري مردم یزندگ هايجنبه
منبـع   کیـ عنوان آن به ياستخراج نمک و فرآور اند.بوده

بـوده   هیـ ناح نیـ در ا واناتیبشر و ح یزندگ يبرا یاتیح
و  يرونـق اقتصـاد   يمنطقه دارا نیاست که باعت شد تا ا
ارتباط  جهیرونق در نت واستقالل  نیکامالً مستقل باشد و ا

منظـر   کیـ در  عـت یانسـان و طب  هـاي تیفعال انیم قیعم
 و بکر بوده است. عیوس

  فرهنگی عنوان بخشی از منظرج. منظر روستایی به
با توجه به موارد مطرح شده، منظـر روسـتا معـرف    

زندگی و تعامل پویـاي انسـان و محـیط    هاي واقعی جلوه
هاي بصري است و درك آن نیز به تنهایی و با نظاره جلوه

توانـد ویژگـی   و از دور امکان پذیر نیست. همچنـین مـی  

بایست قرائت کرد؛ آن را دید، شنید، بوییـد و  باشد که می
اسـت کـه در     ویژه لمس کرد. بخشی از منظر فرهنگـی به

کاربردي ساکنان یک منطقـه، بـا    احتیاجات عملی و  نتیجه
هاي اقلیمی و آب و هـوایی   ها و محدودیتتوجه به توان

  9یمفهوم منظـر فرهنگـ   . در این مورد ،8شکل گرفته است
شکل گرفته از منظـر   يادهیپد، 10که به عقیده کارل ساوور

در تبیین شده است نیز  یفرهنگ يهاگروه لهیوسهب یعیطب
مـورد  ی جهـان  راثیـ ف خاص ممنظور اهداحال حاضر به
اي از منـاظر  همچنین بخـش عمـده   .ردیگیاستفاده قرار م

هاي منحصـر  هاي مهم و برخی جلوهفرهنگی را نیز جنبه
  دهد. فرد منظر روستایی تشکیل میهب

عنـوان عامـل،   فرهنـگ بـه  طور کلی، هبدین ترتیب و ب
ـ عنوان به یعیمنظر طب و  جـه ینت یو منظـر فرهنگـ   نـه یزم کی

فرهنگ ارائه شـده کـه بـه     کی ریصل آن است. تحت تأثحا
ـ  رییـ خـود در طـول زمـان تغ    يخود  یعـ یمنظـر طب  کنـد یم

بـه   یاز حـالت " قـول سـاوور  و به رددگیدستخوش توسعه م
بـر   شـدت که ساوور بـه آید. نکته مهم آندر می "گریحال د

ـ اهم ـ تأک عـت یطب ژهیـ و تی کــه کنـد و معتقـد اسـت    یمــ دی
ــپا عــتیطب" ــهیو زم هی ــ یاصــل ن ــر فرهنگ ــراهم  یمنظ   را ف
دارد و  یآنچه کـه بـه انسـان بسـتگ     یعنیکند و فرهنگ، یم

عامل شـکل   کیعنوان انسان قرار گرفته است به ریتحت تأث
  .)Carl Sauer,1929, p.46( "کندیدهنده منظر عمل م
هـاي اخیـر در    با توجه به برخی دیدگاه براین اساس

هاي فرهنگی، به قول مورد ارتباط منظر روستایی و ارزش
بایسـت بازتـاب تجـارب    ابن صالح، منظـر فرهنگـی مـی   

و هایشـان باشـد.    انسانی، انتظارهاي آنان و نیـز برداشـت  
هاي قبلـی باشـد بلکـه    همچنین نباید فقط بازسازي شیوه

باید آنچه را که امروز وجود دارد در روابط بـوم شـناختی   
ویژه ی بهمدل سازي و جاري سازد. بازسازي منظر فرهنگ

عنـوان  هاي طبیعی و فرهنگی، باید هم بهبا تأکید بر ارزش
عنـوان تولیـد درك شـود؛ در عـین حـال      رویه و هـم بـه  

یک مکان خاص طبیعی و استقرار بافـت روسـتا در    .11ت
امتداد لبه ساحل و در عین حال تکیـه بـر دیـواره طبیعـی     

  )Hallstatt-Dachsteinاتریش (در  جنگلی: هالشتات 
   )http://whc.unesco.org(منبع:  
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هـاي ذاتـی    هاي غیر قابل گذشت و هم موقعیـت  محدودیت
را نیز در خود جـاي دهـد  تـا بتوانـد در سـاختار تـاریخی       

 "  به گفتـه سـرتیپی پـور:    تغییري ایجاد کند. در همین مورد
هاي روشن بومی آن اسـت  تعریف از یک روستا با مشخصه

کـه ایـن روســتا بایـد قــادر باشـد تعهــدش را در سـه بعــد      
مختلف ادا کند: بعد اجتمـاعی: حمایـت، مسـئولیت، حـس     
تعلق و مشارکت، بعد اکولوژیک: استفاده از عناصـر محلـی،   
حفاظت از خاك، آب و هوا و ارتبـاط شخصـی بـا زمـین و     

ــد فرهنگــی: ــین و یکــدیگر، ارزش  بع ــه زم ــرام ب ــاي  احت ه
  ).99: 88پور، (سرتیپی” مشترك، پرورش خالقیت

هـم  "این تعریف در حالی است که دانش بومی نیز  
به اجزاي فرهنگ یک قوم و هم به کل آن گفته می شـود  

ر  تنیدگی جزء و کـل بـه شـکلی اسـت کـه د      هم و این در
یر جوامع سـنتی زنـدگی بـدون دانـش بـومی تصـور پـذ       

) درایـن مـورد، یـک    1378عمـادي و عباسـی،    ( "نیست.
که دانش بومی خـارج از خاسـتگاه فرهنگـی    نکتۀ مهم آن

ایستد و معنا و مفهوم و کارایی خود  خود از تکامل باز می
دهد. به همین دلیل، دانـش بومیـان جهـان     را از دست می

هـاي الزم بـراي بهـره     هـا و آگـاهی   اي از مهـارت  گنجینه
. همچنـین از آنجـا   11شـود  پایدار از منابع تلقی میداري  بر

که دانش بومی که آمیخته با جریان زندگی است، در بطن 
ـ  محیط طبیعی و اجتماعی محلی تکامل می عـالوه  هیابد، ب

با شـرایط بـومی کـامالً سـازگار و از همـین رو مانـدگار       
جریـان پایـدار   "ها بـه   ، انسان است. در این نظام هماهنگ

هـاي اقتصـادي    عی براي امرار معـاش و سیسـتم  منابع طبی
). ایـن   1380( فریـد مـن ،    "خود وابستگی بسیار دارنـد 

هاي موضوع، در عین حال اهمیت استفادة بهینه از سرمایه
طبیعی و مصنوع در ساختار منظر و تعامل محتاطانۀ انسان 

هـایی  بـا طبیعـت و محـیط زیسـت را هـم در سـکونتگاه      
هـا اهمیـت زیـادي    محیط طبیعی آن(همانند روستاها) که 

  سازد. دارد، آشکار می

یک نکته مهم دیگر در مورد نقش و اهمیت موضوع 
 گیـ کنـت اولو  فرهنگ در مفهـوم منظـر اسـت. بـه قـول     

)Kenneth Olwig(،    ظـ منمفهـوم هلنـدي) رLandskip (
 نیدر عـ و  شناسی ختیر ای یشناسمایواحد س کمبین ی
دامنـه   ه است.بود زین یو فرهنگ یواحد اجتماع کیحال 

خاص  یسکونتگاه گروه نیز بهواژه کاربرد و تعریف این 
را دارنـد، محـدود   که آداب و رسوم مخصوص بـه خـود   

 يبـرا  که دیرس جهینت نیبه ا گیاولو بوده است. همچنین
ـ بـو دهقانان و افراد مر   فقـط  توانـد  یآنـان، منظـر نمـ    هط ب

 کی، بلکه مطرح باشد و چشم انداز »صحنه« کیعنوان به
 نیسـرزم یـک  اسـت کـه در    یو اجتمـاع  یاسیساختار س

موضـوع  بـر ایـن    زیـ مورخـان ن برخی مجسم شده است. 
 ) در کتـاب Durand( دورانـد براي مثـال   اند.تأکید داشته

ـ   کندیم انیب 12خود  ایـ دورنماهـا   ،یمحلـ افـراد   يراکـه ب
 -یاجتماع يواحدهاهمان )، Paysمنظر ( اندازهاي چشم

هـا  آن يبراعالوه بهاست.  شانیها وده خانهو محد یاسسی
 ن،یزمبستر و خاص  هايبیاز ترک يبصر یمنظر تنها تلق

  بلکــه نمــود  ســت،ین ییمزرعــه و خانــه روســتا ن،یپــرچ
 .13نیـز هســت  یو اجتمـاع  یفرهنگـ  ،یاسـ یسهـاي  نظـام 

  )  18: 1390 (دوراند به نقل از رضایی،
 هايیژگوی دهبخش عم به مثابه جلوه ییمنظر روستا      

 نانیروستانشـ  يهست. برا زین ی، فرهنگ و معیشتطیمح
اسـت و هـم    و کشـاورزي  یزراعـ  نظام هم جلوه» منظر«

ــتجســم پا ــايهی ــاع ه ــ ،یاجتم ــیو س یفرهنگ ــا  ؛یاس ام
 هـایی : شاخصـه شـود یها مهم از آن يگرید هايبرداشت

پوشـش   د،ینسبت به خورشـ  يریقرارگ ن،یزم بیش رینظ
 ايژهیـ از امـالك ارزش و  یبه برخـ  رهغیخاك و  ،یاهیگ
هـا را  محلـه  انییروسـتا  ییدر جـا  عنوان مثال. بهدهندیم

 عتیطب دگاهید ناند. در ایبراساس نوع خاکشان جدا کرده
 یطـ یمنـاطق و عناصـر مح   بیـ منظـر از ترک  کی انه،گرای
 هـاي یژگـ یو و تیشخصـ  کیـ کـه هـر    شود یم لیتشک
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  را » منظــر« یمحلــ ممخصــوص بــه خــود را دارنــد. مــرد
توسـط   یعـ یکه عناصـر طب  کنند  یم یتلق یعنوان سطحبه

   .شوند  یخاص ادراك م يها  نشانه
  

  مفاهیم فضا و منظر روستایی 
هـاي محــیط  براسـاس مطالعـات، مجموعـه ویژگـی    

تـرین عوامـل سـاخت مکـان،     عنوان مهمطبیعی و منظر به
شـکل توسـعه و فضـاي جغرافــی و طبیعـی هـر شــهر و      

فضایی که موقعیـت  "حساب آمد. ول زمان بهروستا در ط
 14:اولیویـه دولفـوس   گفته سازد و بهو مقر را مشخص می

 "عینی است و مکان آن نیز در زمـین قابـل تعیـین اسـت    
).  به نظر دولفوس اگرچه مکان هر نقطـه  9: 1374(سهامی، 

توان معین کرد ولی آنچـه در ایـن میـان حـایز     را در فضا می
اي اسـت موقعیـت آن نسـبت بـه مجموعـه     اهمیت و اعتبار 

است کـه خـود در آن جـاي دارد و روابطـی اسـت کـه بـا        
محیطهاي گونـاگون، کـه خـود جزئـی از آن اسـت، برقـرار       

کند. به یک عبـارت، فضـاي جغرافیـایی در حـال تغییـر      می
اي از دگرگـونی  فضایی است که مرحله"قول وي است و به

تشـکیل  » چشم انـداز «را پشت سر نهاده و وجه ظاهر آن را 
تـوان تقطیـع و تقسـیم کـرد و بـا      مـی  می دهد، این فضـا را 

وجود تکه تکه شدن ، عناصر آن همواره بـه نحـوي نـابرابر    
  )  9-10: 1374. (سهامی، "با هم پیوستگی دارند

نگارنده معتقد است از سویی فضاي جغرافیایی که  
 در اینجا فضاي طبیعی نامیده شود به دلیـل غلبـه عناصـر   

هـاي آن از جملـه شـکل زمـین و     محیط طبیعی و مؤلفـه 
ناهمواري هاي آن، آب، پوشش گیاهی و شـرایط اقلیمـی   
در کنار جامعه زیستی انسانی و انواع فعالیت هـاي آن در  
مورد روستا هـا نمـود بیشـتري دارد و منظـر خـاص هـر       

.  از سوي دیگـر و براسـاس   15سازدروستا را نیز معین می
ثر ؤهـاي مـ  منظر، ساختار منظر و ارزشمطالعات معماري 

هـاي  در هر منظـر متشـکل از مجموعـه عناصـر و ارزش    

هاي طبیعی و مصـنوع، بـا در نظـر گـرفتن     موجود محیط
عناصر سازنده “هاي انسانی است. همچنین محیط فعالیت

هـا براسـاس اصـول پایـداري در      منظر و تعامل تمامی آن
ي شـود کـه بـه    ا تواند منجر بـه چرخـه   جوامع زیستی می
انجامد. در این منظومه توجه بـه روابـط    پایداري منظر می

منظر و کـل مجموعـه اهمیـت      دهنده درونی عناصر شکل
  ). 19: 83(تقوایی، ”زیادي دارد

همچنین با توجـه بـه مفهـوم فضـاي جغرافیـایی و      
معــرف و متشــکل از » منظــر روســتایی «ســاختار منظــر، 

در محـیط طبیعـی،    هاي موجـود مجموعه عناصر و ارزش
هـاي  هاي گونـاگون فعالیـت  محیط انسان ساخت و جلوه

انسانی و باورهاي فردي و اجتماعی اسـت. درایـن مـورد    
  کلیت بسیاري از روسـتاها و فضـاي جغرافیـایی و منظـر     

ها به دلیل اثرات متقابل انسان و محیط طبیعی و مکـان  آن
انســان، بــه روشــنی داراي هویــت   جغرافیــایی ســکونت

  هاي بومی خـاص اسـت. همچنـین پایـه    حیطی و ارزشم
زندگی و معیشت روستاییان بر محیط و منابع طبیعـی بنـا   

هاي اصلی نظیر کشاورزي، دامپروري  شده است و فعالیت
و باغداري نیز در ارتباط کامل با شرایط محیطی و طبیعت 

عالوه کالبـد و بافـت فضـاهاي بـاز و بسـته      قرار دارد. به
هــاي محــیط طبیعــی، بــر تــوان و ویژگــیروســتا متکــی 

نمایـد.  چگونگی و شکل توسعه روسـتا را مشـخص مـی   
هاي فرهنگی هایی در ترکیب با بعضی مؤلفهچنین ویژگی

ثر و تعیین کننده ؤویژه عناصر شاخص طبیعی، نقش مو به
  دارد.» منظر روستایی«در 

  

بدین ترتیـب از دیـدگاه دانـش جغرافیـا و جغرافیـاي      
هـاي منحصـر   د بعضی عناصر طبیعی و ویژگـی طبیعی، وجو

هـاي  هـاي متمـایز اقلیمـی، جلـوه    فـرد جغرافیـایی، جنبـه   به
هـاي بازشناسـی   لفهؤترین مفرهنگی و معیشت از جمله مهم

ــا و     ــونگی فض ــین چگ ــز تبی ــتا و نی ــت روس ــین هوی و تعی
هـر  "به گفته سـهامی:  . 16مشخصه هاي منظر روستایی است
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لی از چشم انـداز (منظـر)، بـر    عنصري از این فضا و هر شک
کنـد و بـر   حسب مکانی که در سطح سـیاره مـا اشـغال مـی    

هایی که این عنصـر در سـیر تحـول خـود بـا      ترکیب حسب
ـ سایر عناصر ایجاد می کند، پدیده فـرد  هاي یگانه و منحصر ب

است که نه در هیچ زمانی دیگر و نه در هـیچ مکـانی دیگـر    
: 1374(سـهامی،  "شود.یبه وضعی مشابه و یکسان تکرار نم

) هر شهر و روسـتا، هـر کـوه و هـر رود داراي هویـت       12
مشـابه منظـر دیگـر     ویژه خویش است. هیچ منظـري دقیقـاً  

نیست و این بدان معنا نیست که همگن بودن وجـود نـدارد   
زیراکه در یک وضعیت کلی و در یک مشـاهده اجمـالی در   

ه در زمینـه  ویـژ هـا را بـه  توان شـباهت هاي بزرگ میمقیاس
کلیـت بــوم ، فراینـدهاي طبیعــی و بـوم شناســی، تغییــرات    

     17شکل زمین و یا پایداري منظر را فهمید.
از جنبه معماري روستایی و بـه نظـر سـرتیپی پـور،      

روستا از صور استقرار اجتماعات انسانی و از واحـدهاي  “
هاي زیسـتی   اي از فعالیت طبیعی و جغرافیایی، با مجموعه

با سکونت و مسکن ارتباطی مستقیم دارد و قادر است که 
خود را از درون خـود    است همه یا بیشتر مایحتاج ساالنه

کند. بخش وسیعی از اراضـی روسـتا شـامل عناصـر       تهیه
هاي زراعـی و غیـره    طبیعی مانند رود، چشمه، کوه، زمین

  ).4:  88پور،  (سرتیپی ”است
  ون بـل،  از دیدگاه معماري منظر و بـه عقیـده سـایم   

تواننـد  منظرهاي روستایی اغلب بسیار ارزشمندند و مـی "
هاي بسیار جذاب براي حیات انسان هم باشد، براین مکان

اساس هم یک چالش مهم آن است که نوعی تمایل دائـم  
ــود دارد    ــایی وجـ ــین منظرهـ ــغال چنـ ــراي اشـ  "بـ

(Bell,2011)18   ــت و ــورد پرداخ ــم در م ــه مه ــک نکت . ی
،  فـرد هـاي منحصـر بـه   با ارزشمدیریت مناظر روستایی 

 نسـبت بـه  تأکید بر باال بردن سـطح درك و بیـنش افـراد    
، شــرایط بــومی و محیطــی  پایــداريهــاي درك ویژگــی"

محـیط  بـا سـاختارهاي    هـا فرهنگی و ارتباط تنگاتنگ آن

از یک نظام زیست محیطی بـزرگ   جزئی عنوانهمصنوع ب
» بـومی  دانـش «نظامی که نشان دهنده قابلیـت   است.بوده 

مردم روستا و کارآیی آن در روند پایداري محیطی و بـوم  
  )  47: 1385(تقوائی، "است.

  
  ها و ساختار منظر روستایی مؤلفه

  هـاي  با تکیه بر تجارب معمـاري منظـر و پـژوهش    
، به نظـر رسـید کـه    19عمل آمده در مورد منظر روستاییبه

ــی و     ــیط طبیع ــالقوه مح ــاي ب ــی ه ــی، ویژگ ــرایط اقلیم   ش
 -هـاي عینـی  هاي فرهنگـی هـر روسـتا در کنـار جنبـه     مینهز

اسـکان و  « هـا، در سـه مقیـاس    ذهنی مربـوط بـه جلـوه آن   
ــتقرار  ــوه اس ــت «  ،»نح ــتایی و باف ــاي روس ــد « ، »فض کالب

هـاي زنـدگی و   با در نظر گرفتن شـیوه » فضاهاي باز و بسته
معیشـت قابـل تبیــین اسـت. در مقیــاس اسـکان و اســتقرار     

گیـري آن ربـط دارد،    یـابی و نحـوه شـکل    کانروستا که به م
طـور کلـی   بسیاري از عوامل طبیعی و انسانی تأثیر دارند؛ بـه 

تـرین عامـل، روسـتاها اغلـب در نزدیکـی و      عنوان مهمو به
هـاي مسـتعد کشـاورزي    حاشیه منابع آب، در نزدیکی زمین

هاي حاصلخیز ، متکی به ذخـایر پوشـش گیـاهی و     و خاك
یمـی و مکــانی قابــل قبـول مــردم شــکل   نیـز در شــرایط اقل 

برخـی   و هـا  نـاهمواري  ،گیرند. در این مورد شکل زمـین  می
ــین   عناصــر طبیعــی ازجملــه گیاهــان محــل اســتقرار را تعی

سـازد.   کند و شیوه دسترسی به منابع آب، فـرم آن را مـی   می
ایــن نکتــه در حــالی اســت کــه نیازهــاي انســانی از جملــه 

ت غذایی و برخـی مسـائل   امنیت، معیشت و تأمین محصوال
ــاعی ــوه   -اجتم ــات محــل اســکان و نح ــز الزام   سیاســی نی

کنـد. در نتیجـه تعامـل و برآینـد     استقرار روستا را تعیین می
هـاي خطـی،    این نیروها، بافت روستا به صورت یکی از فرم

صورت فشرده یا پراکنـده در تعامـل    اي و  به اي، کوچه دایره
گیـرد و کلیـت    کل مـی هاي طبیعی بسـتر خـود شـ   با ویژگی

    شود.می گونه عینی و ذهنی ادراكهمنظر روستایی ب
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در مقیاس فضاي روستایی و بافـت روسـتا، برخـی    
ویژه آب، امنیـت  هعناصر و منابع طبیعی ب عوامل محیطی،

اي در نظام هندسـی  و باورهاي فرهنگی نقش تعیین کننده
و ســاختار فضــایی و مخصوصــا جلــوه هــاي بصــري آن 

همچنین موجب تعیین نوع ارتباط فضـاهاي بـاز و   دارند. 
ویـژه واحـدهاي   بسته و نیـز  انـدام هـاي معمـاري و بـه     

ها و مراتع و دیگر عناصـر   ها زراعی، باغ مسکونی با زمین
روستا می شـوند. در ایـن جـا نیـز عوامـل انسـانی نظیـر        
جمعیت، اقتصاد و معیشـت و نیـز عوامـل جغرافیـایی و     

رند. در تعامل بـا عوامـل مطـرح    ثیرگذاأشدت تهسیاسی ب
هـا و سـپس    دانیم که اغلب روستاها توسـط بـاغ  شده، می

شـوند. همچنـین در برخـی از روسـتاها،      مزارع احاطه می
ها محصور در بـاغ هـا، نیزارهـا، در دل زمـین و یـا       خانه

هـاي کشـاورزي    پستی و بلندي هـاي آن، در میـان زمـین   
و   عیشت در حاشیهبزرگ قرار دارند و برخی نیز بر پایه م

امتداد دریا، جنگل، رودخانـه، بیابـان و حتـی در حاشـیه     
اند. گاهی روسـتاها درون حصـارهاي   کویرها مستقر شده

اصـلی    گیرنـد و گـاهی در امتـداد جـاده     محکمی پناه می
هـا، چندطبقـه شـدن     کننـد. فشـردگی بافـت    پیشروي مـی 

هـا بـه یـک جهـت خـاص و حتـی        ها، چـرخش آن  خانه
هـا کـه منظـر عمـومی روسـتا را       د استفاده آنمصالح مور

ویـژه  دهند براساس عناصر محـیط طبیعـی و بـه    شکل می
جهت جغرافیـایی متناسـب بـا تـابش خورشـید تعریـف       

  )12شوند. (ت می
در مقیاس خرد، فضـاهاي بـاز درون روسـتا شـامل     

هـاي درون   هـا و باغچـه   ها، باغ گاهی ها و میدان معابر، گره
ثیر محـیط،  أاشده هستند که تحت تـ هاي ره بافت و زمین

هاي انسانی، هویـت خـاص پیـدا    عوامل طبیعی و فعالیت
تـر   استفاده انسان از فضا ملمـوس  کنند. در این مقیاس،  می

ویـژه جلـوه   است و نقش او در تعیین سیماي غالب و بـه 
رسد زیرا عالوه بر  نیازهاي  هاي بصري، بیشتر به نظر می

مـؤثر اسـت، حضـور     خصوصی و عمومی کـه بـر منظـر   
هـاي اجتمـاعی و اقتصادیشـان در     بیشتر مـردم و فعالیـت  

شـدت  مکان، کیفیت منظـر روسـتا را در ایـن مقیـاس بـه     
  سازد. می فردمتفاوت و منحصر به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا نیـز بیشـتر در     عناصر انسان ساخت در این مکان
جهت تعدیل شرایط محیطی از قبیل دما و رطوبت شـکل  

هاي سطحی  ند و معابر، مطابق با الگوي هدایت آبا گرفته
اند و نقش مهمی در منظر روزانـه و  در بافت توسعه یافته

هاي بصري روستا دارنـد. درایـن شـرایط و پـس از     جلوه
آب، نقش دیگر عناصر طبیعی همانند درختان، شکل بستر 

ویژه میزان شیب اهمیت زیـادي دارد. همچنـین   زمین و به
هـاي  هاي انسـان سـاخت نظیـر کانـال    برخی زیرساخت 

انتقال آب، سـطوح کـف و مصـالح محلـی، پلکـان هـا و       
ها و طاق نماها و بعضـی عناصـر ماننـد     ها، سایباندروازه

هاي آن ها در ایجـاد خـرداقلیم   ها و جداره باغ ها و باغچه
هاي خاص بومی و بصـري در منظـر روسـتا    درکنار جلوه

هـاي  ز یک سو  ویژگـی نقش مهمی دارند. بدین ترتیب، ا
هـاي انسـانی و از سـوي    خاص محیط، طبیعت و فعالیت

هـاي متفـاوت    . منظر ابیانه از سمت جنوب: الیـه 12ت
هـا،   عناصر محیط طبیعی و محیط متشکل از درختان باغ

ها که به بلنداي تپه سرخ رنگ خود تکیه کرده  خط خانه
 ). 79: 1390: رضایی، است (منبع
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هـاي  دیگر چگونگی رابطه عوامل مورد اشاره و نیز شـیوه 
هاي گونـاگون بـه فضـا و منظـر      استقرار روستا در مقیاس

دهد. دراین زمینه پژوهشـهاي   روستایی شکل و هویت می
شـیوه   توان چند دسته کلـی از انجام شده نشان داد که می

استقرار و جلوه منظر روسـتایی را تبیـین و معرفـی کـرد؛     
یی (براي مثال در امتـداد لبـه دریـا و    روستاتوسعه خطی 

)، توسـعه متمرکـز و   13(ت هاي طبیعی)رودخانه، دیواره
ـ  یعیمرکز طب کیاغلب حول ( شعاعی ی، منبـع  فرهنگـ  ای

)، توسـعه  14ها و یا تپه هـا) (ت ویژه چشمهطبیعی آب به
(وجود چند عامـل تعیـین کننـده و     نده و غیر متمرکزپراک

)، توسعه چنـد  15(ت نیز بستر زمین نظیر جلگه و دشت)
بعدي متمرکز ( توسعه در ارتفاع و تکیه بر کوه یـا تپـه و   

 هاي تند بستر زمین)، توسعه مصنوع و شکلیبرخی شیب
هاي یکپارچه، برخـی باورهـاي   ها و برنامه(براساس طرح

هـاي طبیعـی و مصـنوع). (تقـوائی،     سـاخت فرهنگی، زیر
  )55-52: 1390)، (رضایی، 4:ف  1383

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراین مورد، باوجود تغییر شرایط و نیازهـاي انسـان   
  توان تحوالت آرام و سنجیده در مناظردر گذر زمان، می

ی و هاي محیطی، محیط طبیعروستایی را با تکیه بر ارزش
توان بوم مشاهده کرد. اگرچـه در مـوارد زیـادي، شـرایط     
خاص محیط طبیعی و اثرات یـک یـا چنـد عنصـر طبیعـی      
خاص نظیر بیابان، لبه ساحل، رودخانه ، کوه و تپـه، جنگـل   
و یا برخی چشمه ها روند توسعه بافـت و منظـر روسـتایی    

ــه ــاریخ و ب ــه خــود معطــوف  را در طــول ت ــدار ب ــه پای   گون
ایـن  و منظـر   طیمحـ  خـت عناصـر پردا تـرین  مهم اند.داشته

هاي بـومی مـؤثر در توسـعه از جملـه آب،     روستاها و روش
اي از اسـتقرار و توسـعه خطـی در     . الفت، نمونه13ت

 )1386منظرروستایی ( منبع: منصوري،

هاي روستاي اسـپیدان بـا    . بافت مسکونی و باغ14ت
 )1390. (منبع: رضایی، تمرکز در اسکان

. توسعه بافت روستایی پراکنده و تلفیـق محـیط   15ت
 )1390رضایی،  طبیعی و مصنوع، اسالم. (منبع:
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ـ پوشش گبستر زمین و خاك،  ی و نیـز  بـوم  اهـان یو گ یاهی
هـاي  هـاي آبخیـزداري جلـوه   نوع زراعت، باغداري و روش

  )8-22:  1386اند. (تقوائی، خود را محفوظ داشته
ه امروزه و به دالیـل  این نکته درحالی مطرح است ک

و   مختلف، بافت بسیاري از روسـتاها بـه مخـاطره افتـاده    
، مناظر روستایی   م با تغییر ساختار اجتماعی و فرهنگیأتو

انـد.  خوش تغییرات و برخی ناهنجاري ها شـده  نیز دست
  )16(ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البته توان محیط و منظر طبیعی روستا محدود اسـت  
دن با تغییرات سریع توسعه روستایی و امکان هماهنگ ش

هاي پایداري را ندارد و درنتیجه، موجودیت مستقل، زمینه
فرد هاي بصري منحصر بهویژه هویت محیطی و جلوهو به

دهد. از این رو، شناخت بیشتر روابط  خود را از دست می
هـا   در حفـظ آن تواند  پیچیده حاکم بر مناظر روستایی می

شان با فرهنگ جوامع  ل و سازگاريئیا حداقل تعدیل مسا
کارگشا باشد. در این مـورد صـیانت و توجـه بـه عناصـر      

ثر در هر سه مقیاس مطرح شده منظر روستایی، ؤطبیعی م

هاي توزیع از جمله بستر و شکل زمین، منابع آب و جلوه
ویـژه جلـوه   آن، گیاهان و عوامل محیطی نظیر اقلیم و بـه 

  زیادي دارد.   هاي بصري و طبیعی خاص اهمیت
  
  

  نتیجه   
منظومه روستا، با تکیـه بـر تـوان محـیط و عناصـر      
طبیعی و فرهنگی خود نقش مهمی در حفظ فرهنگ اقوام 

هـاي شـناخته شـده منظـر     ویـژه ارزش و دانش بـومی بـه  
هـاي محـیط   فرهنگی دارد. دراین میـان شـناخت قابلیـت   

فـرد  ههاي منحصـر بـ  خصوص تقویت ویژگیطبیعی و به
ر روستایی با تکیه بر بعضی عناصر بـومی و باورهـاي   منظ

محلی اهمیت زیادي دارد. در این مقاله، بخشـی از نتـایج    
هـاي  هاي بوم شناسـی منظـر و نیـز ویژگـی    بررسی جنبه

کید بر محیط طبیعـی  أساختار منظر و فضاي روستایی با ت
ارائه شد. همچنین بـه کمـک مطالعـه اسـنادي و میـدانی      

هـاي  ستاهاي پایـدار و تطبیـق ویژگـی   برخی مصادیق رو
هـاي  هـا، جنبـه  ساخت منظر و پرداخت محیط طبیعی آن

و از دیدگاه معماري منظر  شدمهم منظر روستایی معرفی 
هاي مهم این فعالیـت و رویکردهـاي   و ضمن تبیین زمینه

آن در پرداخت محیط طبیعی و منظر شـهرها و روسـتاها   
خ داده شـود.  تالش شد به پرسش هاي مطرح شـده پاسـ  

 يدانش و هنر معمار داتیکه  تولاشاره شد  بدین ترتیب
هـاي گونـاگون    درك جـامع از تجمیـع زمینـه    جهیمنظر نت

عناصر طبیعـی    فرهنگی، اجتماعی، اکولوژیکی و مجموعه
و الگوهایی است که در شرایط خـاص، در کنـار هـم بـه     

 ونیمـد اند. این شرایط که بیش از هـر چیـز    تعادل رسیده
بومی و جغرافیایی خاص هـر   يهایژگیك و شناخت ودر

پاسـخگوي   ،منطقه است کـه همـواره و در طـول تـاریخ    
هـا بـوده اسـت.     بسیاري از نیازهاي مادي و معنوي انسان

ـ     انیـ این نکته عالوه بر ب طـور  همفهـوم معمـاري منظـر، ب

 یاهل واناتیعبور انسان و ح يبرا یکه زمان يمعابر. 16ت
 ییروستا. شده است لیتبد نیگذر ماش يبرا یبوده، به مکان

  ی. خراسان شمالشهر در  -حال گذار به روستادر 
 )1390رضایی، منبع: (
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در  معماري منظرو نقش دانش و هنر  هایژگیو به یضمن
  مربوط به روستا ها اشاره دارد.   هاي مطالعات و فعالیت

هاي محیط طبیعی و برخـی  لفهؤبا تبیین نقش مهم م
عناصر خـاص نظیـر شـکل بسـتر زمـین، آب و گیـاه در       

هـاي فضـا و   اسکان و پایداري محیطی روسـتا، مشخصـه  
منظر روستایی در قالب سه دسته و مقیاس کالن تـا خـرد   

سـعه  معرفی شد و در این زمینـه چگـونگی اسـکان و تو   
فضایی و بافت روستا متشکل از محـیط طبیعـی و انسـان    
ساخت در وضعیت هاي توسعه خطی، متمرکـز، پراکنـده   
و چند بعدي با توجه بـه اثراتـی کـه در منظـر روسـتایی      

  .گردیددارد، ارائه 
عنـوان یـک   بـه روسـتا   کید شد کـه أبراین اساس، ت 

نظیـر   انییروسـتا  یزندگ ي مبناو ی است سکونتگاه انسان
هـاي تولیـدي فـردي و    و فعالیـت  يو دامپرور يشاورزک

شدت در تعامل با جمعی همانند تولید صنایع دستی نیز به
ــوم و جلــوه عــتیطب فضــاي  هــاي معیشــت هســتند.و ب

 هماننـد نقشـی در زمینـه    روسـتا ویژه بافت روستایی و به
عناصـر  بعضـی   . درایـن منظـر،  استو منظر یعیطب طیمح
الیت هاي انسانی کلیدي هستند. ی، آثار مصنوع و فععیطب

در این منظومه کلیدي یکپارچه نیزآثار ناملموس فرهنـگ  
و باورهاي مردم نقش تعیین کننده دارد. چنین منظومـه و  
منظري که بر بوم روستا تکیـه دارد، منظـر روسـتایی نـام     
دارد که ویژگـی ممتـاز و شـناخته شـده اغلـب مصـادیق       

  است.  روستاهاي پایدار در ایران و جهان
  همچنــین، نتــایج مطالعــات و بررســی هــاي نشــان  

دهد که حیات بسیاري از روستاهایی که تاکنون پایـدار  می
هـاي بردبـاري   اند، درصورت عدم توجه به ظرفیـت مانده

محیط طبیعی و بـوم، متـأثر از سـرعت توسـعه و اثـرات      
تـر از گذشـته دچـار آسـیب هـاي      بیرونی، بسـیار سـریع  

هنگی خواهند شد.  ایـن موضـوع   ساختاري محیطی و فر
در پی ورود دیگر عناصر فرهنگی انسانی و به خصـوص  

هـاي بصـري نـامرتبط بـا منظومـه      اثرات عناصر و جلـوه 
فرد منظر روستایی و تـوان  هروستا، ویژگی هاي منحصر ب

بازسازي آن را نیز مختل خواهد ساخت. به همـین دلیـل   
ن مداخلـه  هـاي بـوم و میـزا   توجه به توان محیط، ویژگی

ثیر مسـتقیمی در منظـر   أهاي انسـانی در منظـر، تـ   فعالیت
  روستایی و هویت آن دارد.  

درایران، بسیاري از مصادیق روسـتا وجـود دارد کـه    
فرد و همانند گذشته را ندارند و منظر روستایی منحصر به

هایی با ساختار کالبدي مصنوع و یـک  بیشتر به سکونتگاه
 ها، غلبـه سـاخت و  سکونتگاه اند. در اینشکل مبدل شده

هـاي  ویژه جلوه بسیاري از زیرسـاخت سازهاي اخیر و به
سیساتی بر محیط طبیعی و منظر غالـب روسـتا مشـهود    أت

است. این نگرانی، اهمیت توجه بسیار بیشتر از گذشته به 
  بــرداري و نگهــداري ســاختار فیزیکــی و مــدیریت بهــره

ایی را در هاي بصري محـیط طبیعـی و منظـر روسـت    جلوه
دهـد. در  مقایسه با کالبد و بافت محیط مصنوع نشان مـی 

ها نیز امیدوار کننده است. نتـایج  عین حال برخی کوشش
هـاي محیطـی و فرهنگـی    ها در مورد حفظ ارزشبررسی

روستاها، همانند آنچه که در مورد ابیانه و موزه نوردیسکا 
ی هاي معطوف به معرفدهد که تالشمطرح شد، نشان می

هاي مهم در ساختار محیط طبیعی و منظـر  عناصر و جنبه
توانـد زمینـه سـاز شـناخت بیشـتر      روستا، به آسـانی مـی  

نحـوه  موجودیت روستا و منظر روسـتایی شـود. مطالعـه    
که مکان استقرار آن نیـز    یعیکالبد روستا با بستر طبپیوند 

هـاي  م با شناخت ساختار منظر و تقویت تـوان أهست، تو
یی منظر روستاکیفیت در  ینقش مهمتواند م میطبیعی بو

داشته باشد. چنین کلی نگري و توجـه ویـژه بـه کیفیـت     
کالبدي و معماري ابنیـه روسـتا و ارتقـاي کیفیـت منظـر      
روستایی ، موجب ارتقاي همه جانبه روسـتا و در نتیجـه،   

پیامدهاي توسعه اقتصادي، تقویت وضـعیت  به امیدواري 
   .پایداري استو معیشت 
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  پی نوشت    
 

1. Guidelines for Landscape and Visual Impact 
Assessment 

، انسـتیتو ارزیـابی و مـدیریت    LIبراي مثـال : انسـتیتو منظـر    .2
)، بنیـاد میـراث طبیعـی    EC، کنوانسـیون اروپـا (  IEMAمحیطی 

)، انستیتو مـدیریت زیسـت محیطـی و ارزیـابی     SNHاسکاتلند (
)IEMA( 
 يمعمار تیفعال يها نهیشناخت زم با توجه به مفهوم منظر و .3

 ،يمعمـار  يهـا منظر معلوم شده که امروزه مفهوم منظر در حوزه
و  یاز سـامانده  ییمعرف جلـوه هـا   يمنظر و شهرساز يمعمار

 طیدر محـ  یعـ یعناصـر طب  یبرخـ  رامونیو پ نیپرداخت بستر زم
  آثـار   یبعضـ  ه،یـ ابن يبکر و انسـان سـاخت، محوطـه سـاز     يها

و  ییو روسـتا  يباز و سبز شـهر  يفضاها یراحو ط يزیربرنامه
 موارد مشابه است.

4. IEMA 
سفانه مشابه برخـی کشـورهاي جهـان، در    أبراساس آمار ، مت .5

ایران که از دیرباز  سیمایی روستایی داشته است  سهم جمعیـت  
درصد کاهش یافته است  30درصد به  90روستایی آن  از حدود 

ها و روستاهاي زیادي بادي). درنتیجه آ 24 -25: 1389(زنجانی، 
هاي منظـر همچـون   رونق زندگی و  نیز ساختار محیطی و جلوه

 گذشته خود را ندارند. 
) اسـت،  Ecological Refugeمنظور پناهگـاه اکولـوژیکی (   .6

مکان مناسب و امن براي  استقرار و حتی زندگی موجودات زنده 
 ست.ویژة انسان درکنار قراول منظر و دیدن صحنه مقابل ابه
بر اساس دسته بندي کنوانسیون میراث جهـانی بـراي دارایـی     .7

ها در یـک محوطـه   هاي فرهنگی، ترکیبی از گروهی از ساختمان
گیرد چـرا  این اثر در دسته مناظر فرهنگی قرار می ،است. بنابراین

که نشانه اي از ارتباط میان بشر و طبیعت و تعامل میـان ایـن دو   
 در طول تاریخ است.

هاي قدیمی انسـان و   ویژه براي منظر سکونتگاهف بهاین تعری .8
انـد صـادق اسـت.     وسیله فرهنگـی کهـن ایجـاد شـده    ها که بهآن

همچنین، منظر فرهنگی تنها یک واقعیـت مـادي بـدون انعطـاف     
نیست، بلکه به مفـاهیم دیگـري متصـل اسـت. البتـه خـاطرات،       

منطقـه   ها و دیگر باورها در کنار منظر، با توجه به هویت اسطوره
 کنند. و شرایط گروهی، قومی و اجتماعی اقتصادي تغییر می

نخستین بار در ایاالت متحده آمریکـا   » منظر فرهنگی«عبارت  .9
 معرفی گردید.»  کارل ساوور« توسط پروفسور  1925و در سال 

10.   Carl Sauer,1929 
بوم شناسی مطالعـۀ محـیط زیسـت و    "قول یوجین اودم، هب .11

گزیدن موجودات زنده در محیط طبیعـی و   نحوة زندگی و سکنی
گرا  بـه تمـامی    اکوسیستم است. دانش بوم شناسی نیز نگاهی کل

بوم و محیط زیست دارد و مفهومی براي مطالعـۀ زنـدگی بشـر،    
ها به طور یکجاست. بر ایـن  موجودات دیگر و محیط زیست آن

هاي ضمنی انسان در آمـایش، پرداخـت و    توان آگاهی اساس، می
هاي  محیط زندگی خود را که تماماً ناظر بر بوم و قابلیتساخت 

گـري   طبیعی است، دانش بومی و عمـل متـأثر از آن را هـم بـوم    
  ).    1383(تقوائی، "دانست

12. Vive au pays au XVIIIe siècle 
در و ) در اســتکهلم Nordiska Museet( ســکاینور  مــوزه .13

شد. در  سیسأت  )Hazelius ( لوسیتوسط دکتر هاز 1873سال 
 يآن بازسـاز  یمعرفـ  يبرا ییاز هر فرمانروا يا موزه، مزرعه نیا

آن هـا را بـر آن    سـکا، یمـوزه  نورد  سیسـ أمردم از ت یآگاه .شد
عنـوان گـواه   شان بیش از گذشـته بـه   ها و مزارعداشت تا به خانه

 لیتبد يابه صحنه ییمنظر روستا خود نگاه کنند. همچنین  تیهو
گفتند که چه یبه مسافران و گردشگران م ناییشد که در آن روستا

اغلــب  انیـ کوتــاه م یدتنـوع نگــرش در مـ   نیــهسـتند. ا  یکسـ 
  .افتیدر شهرها رواج  یو حت انییروستا

14. Olivier Dolfus: L’espace Ge’ographique 
در این مورد الزم است به تفاوت عمده میان  منظر و چشم  .15

 ها نیز توجه کرد.انداز و ماهیت آن
 یقین در مورد شهرها نیز صادق است.طور هب .16
دراین مـورد ویـدال دوالبـالش از بنیانگـذاران جغرافیـاي       .17

چشم انـداز  «را به مثابه معادلی براي » سیماي ظاهر«فرانسه، واژه 
 گیرد.به کار می» جغرافیایی

18. Bell, 2011RIBA:http://www.architecture.com 
و 1383) ، (تقـوائی،  1399(بـل،   نگاه کنیـد بـه:   براي مثال .19

 .)1390، (رضایی، Eben Saleh,- 2000) و  1390
 

  منابع 
ــان، جــی.آر. ( - ــل  1386اکاالگ ــر متقاب ــین: اث ــاربري زم )، ک

اقتصاد،اکولوژي و هیدرولوژي، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات 
 دانشگاه تهران، چاپ دوم.
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 )، منظر روستایی در غرب ایـران: 1388محمد. ( آتشین بار، -
 اورامان و پالنگان روستاهاي آیینی ایران، مجله منظر، شماره دوم. 

طراحی منظر بـومگرا در منـاطق   ")، 1383. (حسن تقوایی،  -
رسـاله دکتـري، دانشـگاه شـهید بهشـتی،       -"گرم و خشک ایران

 دانشکده معماري و شهرسازي .
نظـر و بـوم در منـاطق    پایداري م")، 1385ن. (تقوایی، حس -

 -، مجموعه مقاالت، همایش علمی"گرم و خشک و کویري ایران
 اي معماري کویر، دانشگاه آزاد اردستان.منطقه

معمــاري منظــر منــاطق گــرم و  ")، 1385تقــوائی، حســن( -
، مجلـه  "هاي بصري  محیط کالبـدي خشک؛ آسیب شناسی جلوه

 .مسکن و انقالب
هاي بـوم شـناختی و   جنبهواحه: ")، 1386تقوائی، حسن. (  -

، نشریه صفه، دانشگاه شـهید  "پایداري در پردازش محیط و منظر
 بهشتی. 

نشریه   جمشیدیان، محمد. ماسوله منظر همنشین با طبیعت، -
 الکترونیکی منظر.

)، پایان نامه کارشناسی ارشد معماري 1390رضایی،فاطمه. ( -
روستایی جلوه هاي طبیعی منظر "منظر،راهنما سید حسن تقوائی،

 ،دانشگاه شهید بهشتی."از دیدگاه معماري منظر
ــور، محســن. ( ســرتیپی - شناســی معمــاري  )، آســیب1387پ

گـاه مطلـوب، بنیـاد مسـکن انقـالب       روستایی: به سوي سکونت
 اسالمی و دانشگاه شهید بهشتی.

مدیریت شهري   )، دانشنامه1387سعیدي، عباس و دیگران. ( -
 هاي کشور. و دهیاريها  و روستایی، سازمان شهرداري

)، کندوکاوي در کیفیـت  1387الحسابی، مهران.  (پاییز  علی -
 .60 طراحی روستایی، آبادي، شماره

زاد، عبــاس؛ مســگري، ســارا؛ میــري، حســن.      شــاکري -
بازشناسی خانه در ابیانه، مسکن و محـیط روسـتا،     )،1389(پاییز
 .131شماره

ي )، ســراي میمنــد: تــک نگــار1384شهشــهانی، ســهیال. ( -
 روستاي میمند، انتشارات مرکز کرمان شناسی. 

ــه. ( - ــایی، ترجمــه 1374دولفــوس، اولیوی )، فضــاي جغرافی
 سیروس سهامی، نشر نیکا. تهران.

دانشنامه دانش گستر، جلد  )،1389. (و همکاران یعل ن،یرام -
 .دانش گستر فرهنگی  – یسسه علمؤپانزدهم، چاپ اول، م

ناخت معماري روستایی )، درآمدي بر ش1388زرگر، اکبر. ( -
  ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ پنجم.

)، عوامـل کلیـدي در   1389زنجانی، حبیب اهللا... (زمسـتان   -
 -توسعه روستایی از دیدگاه جمعیـت شناسـی، فصـلنامه علمـی    

. وزارت جهـاد  4شـماره   -13پژوهشی روسـتا و توسـعه، سـال    
 .  1-26کشاورزي، ص 

)، شاخصـه  1390لیان، شهربانو. (پاییز طاهباز، منصوره؛ جلی -
هاي همسازي با اقلیم در مسکن روستایی استان گیالن، فصلنامه 

. سال سی ام . 135علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 
 .23-42ص 

مؤسسه منظر و موسسه مدیریت و ارزیابی زیست محیطی،   -
ر دستورالعمل هاي ارزیابی منظر و آثار بصـري، ترجمـه منـوچه   

  .1385طبیبیان، دانشگاه تهران، 
- Eben Saleh, Mohammed Abdullah, (2000), 
“Value Assessment of Cultural Landscape in Alckas 
Settlement, Southwestern Saudi Arabia”, AMBIO: A 
Journal of the Human Environment: Vol. 29Arabia”, 
2000 
- Scott, Andrew, (1999), Dimentions of 
Sustaiability, E&FN SPON  
- Taghvaei, S.Hassan (2008),Tacit Knowledge and 
Deep Ecology, Environmental Science Magazin, 
Vol.6/No.1, Shahid Beheshti University(SBU), Iran 
- Taghvaei& Fardanesh,“LandscapeArchitecture 
inDesert Ecosystems”,Al-AinUAE, 2002 
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